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egar börnin okkar hefja 
nám í grunnskóla skiptir 
miklu máli að við foreldrar 
og forráðamenn áttum  

okkur á mikilvægu hlutverki okkar 
og hvað við getum gert til að láta 
gott af okkur leiða innan skóla-
samfélagsins. 

Á hverju hausti gefst okkur einstakt  
tækifæri til að leggja okkar af 
mörk um við að gera gott skólastarf 
og skólasamfélag enn betra. Rann-
sóknir sýna nefnilega að gott sam-
starf heimila og skóla skilar sér í 
betri líðan og árangri nemenda. 

Samkvæmt lögum skal starfrækja 
foreldrafélag í öllum grunnskólum 
sem hefur m.a. það hlutverk að 
styðja við skólastarfið, stuðla að 
velferð nemenda og efla tengsl 
heimila og skóla.

Það er því til mikils að vinna að 
vel takist til en hér skiptir jákvætt 
viðhorf og gott samstarf heimila 
og skóla miklu máli sem og sam-
starf, samtal og samstaða foreldra.

Aukið samstarf getur leitt af sér 
bet ra skólastarf, betri líðan og 
ánægju 
Þrátt fyrir að rannsóknir sýni að 
aukið samstarf heimila og skóla 
geti leitt af sér betra skólastarf, 

ánægðari nemendur, kennara 
og foreldra þá stöndum við enn  
frammi fyrir þeirri áskorun að 
virkja foreldra til þátttöku innan 
skólasamfélagsins. 

Það að virkja foreldra og fá þá til að 
taka þátt í foreldra- eða bekkjar-
fulltrúastarfi hefur sem dæmi 
oft reynst vandasamt verkefni. 
Leiðtogahlutverk sem við megum 
ekki vanmeta og mikilvægt að við 
styðjum og eflum með hag barna 
og ungmenna að leiðarljósi. Skól-
inn og heimilin þurfa nefnilega að 
bera sameiginlega ábyrgð til að 
vel takist til.

Hugum að væntingum og 
hlutverkum þeirra sem mynda 
skólasamfélagið 
Á undanförnum árum og áratugum 
hafa orðið gríðarlega miklar sam-
félagslegar breytingar sem hafa 
eðlilega haft mikil áhrif á okkar 
daglega líf.  Það er því afar brýnt 
að við skilgreinum og ræðum 
væntingar og hlutverk allra þeirra 
sem mynda skólasamfélagið út frá 
þeim samfélagslegu áskorunum 
sem við stöndum frammi fyrir á 
hverjum tíma.  

Við höfum kannski gefið okkur að 
við þekkjum flest þetta hlutverk 
og þær væntingar sem uppi eru og 

FORELDRA STARF, 
ÁVINN INGUR 
EÐA ÓÞARFI?

Þ
Það er stór stund í lífi 
hvers barns að hefja 
skóla göngu og ekki síður 
fyrir okkur foreldra. Góður 
skóla og bekkjarbragur 
er mikilvægur en hann 
verður ekki til af sjálfu 
sér. Góð samskipti eru 
ákveðinn lykill að farsælu 
og upp byggilegu  
samstarfi. 

Sigrún Edda Eðvarðsdóttir 
formaður Heimilis og skóla.



TÍMARIT HEIMILIS OG SKÓLA |5

á framfæri, leita leiða til umbóta 
og tryggja að öllum börnum og 
ungmennum sé mætt út frá þörf-
um þeirra og stöðu. 

hvíla m.a. á okkur skólaforeldrum 
þegar barnið okkar byrjar í skóla. 
Stóra spurningin er hins vegar, get- 
um við leyft okkur að gefa okkur 
það að viðhorf og sýn okkar skóla-
foreldra á hlutverkið sé það sama 
og skólans þegar svo mikið vatn 
hefur runnið til sjávar frá því við 
sjálf sátum á skólabekk? Því ekki 
hefur tíminn staðið í stað. 

Við leggjum grunn að samveru, 
jöfnuði og vináttu
Foreldrastarf innan skólanna hef-
ur í gegnum árin snúist um að 
sameinast um gildi og huga að 
velferð og vellíðan barna og ung-
menna. Skapa vettvang til samtals, 
samveru og samstöðu meðal bæði 
bekkjarsystkina og foreldra. Hlúa 
þannig að og huga að vernd andi 
þáttum eins og samveru, jöfn- 
uði og vináttu og leggja okkar af 
mörkum við að skapa  jákvæðan 
og uppbyggilegan bekkjaranda.

Við hjá Landssamtökunum Heim ili 
og skóla lítum á okkur sem bak-
hjarl foreldrasamfélagsins í leik-, 
grunn- og framhaldsskólum. Vægi 
grunnskólans hefur ætíð verið  
mikið hjá samtökunum enda 
hef jum við foreldrar, um leið og 
börnin okkar byrja í grunnskóla, 
tíu ára samstarf sem mikilvægt 
er að hlúa vel að. Okkar hlut verki 

lýkur því seint því á hverju vori 
útskrifast nemendur og færast á 
milli skólastiga og á hverju hausti 
hefja nýir nemendur skólagöngu 
sína meðan aðrir færast um bekk 
eða milli skóla. 

Við höfum öll ríkra hagsmuna að 
gæta  
Okkur foreldrum ber samkvæmt 
lögum að gæta hagsmuna barna 
okkar á skólaskyldualdri en til að 
við getum sinnt þessu hlutverki 
okkar er afskaplega mikilvægt að 
bæði skólar og sveitarfélög fjárfesti 
í auknu samtali og samstarfi við 
foreldra og þá sérfræðinga sem 
gegna þar lykilhlutverki. Þannig 
aukum við líkurnar á því að við 
sem myndum skólasamfélagið á 
hverjum tíma náum að stilla sam-
an strengi öllum til góðs. 

Mikilvægt er að við nýtum niður-
stöður þeirra rannsókna og kann-
ana sem lagðar eru fyrir árlega 
innan skólanna og gefa til kynna 
þær áskoranir sem við stöndum 
frammi fyrir, hvort sem þær eru 
félagslegar, námslegar, samfélags-
legar eða aðrar. Þannig gefst 
okkur einstakt tækifæri til að stilla 
saman strengi og standa vörð um 
það sem vel er gert en einnig að 
sýna menntun og líðan barnanna 
okkar áhuga, koma sjónarmiðum 
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eimili og skóli hafa frá 
stofn un samtakanna lagt 
áherslu á að bjóða upp 
á gagnleg námskeið fyrir 

foreldra. Í gegnum SAFT verkefn ið 
bjóðum við upp á alls konar fræðsl u 
um netöryggi og bætta notkun 
netmiðla fyrir unga sem aldna. 
Hér fyrir neðan eru dæmi um þau 
námskeið sem við bjóðum upp á 
skólaárið 2020-2021. Ef ekkert 
af þessum námskeiðum hentar 
þá er velkomið að hafa samband 
og við getum búið til námskeið 
eða fyrirlestur sem hentar þínum 
markhópi og þörfum.

Heimili og skóli
Námskeið fyrir bekkjafulltrúa 
eða foreldrahópa 
Bekkjarfulltrúanámskeiðin eru 
klukku  stundarlöng fræðsla um: 
mikilvægi foreldrastarfs og for-
varn argildi þess, samstarf skóla og 
foreldra, starfsemi foreldrafélaga 
og hugmyndir og ráð til að byggja 
upp góðan bekkjaranda og mynda 
samheldinn foreldrahóp í kringum 
bekkina. Einnig er Foreldrasátt-
máli Heimilis og skóla kynntur sem 
frábært verkfæri fyrir foreldra til 
að koma af stað umræðu um upp-
eldisleg gildi og umhverfi barn-
anna í bekknum í því augnamiði 
að skapa heilbrigð mörk og stuðla 
að velferð barna og unglinga. 

Foreldrastarf og samstarf heimila 
og skóla
Fræðsla um foreldrastarfið í 
skólanum og samstarf heimila 
og skóla. Fjallað er um mikilvægi  
foreldra starfs og forvarnargildi 
þess, að setja heilbrigð mörk og 
þær áskor anir sem foreldrar og 
börn á hverju aldursskeiði standa 
frammi fyrir. Meðal annars er rætt 
um útivist artímann, aldurstak-
mörk á raf rænu efni, mikilvægi 

svefns, nær ingar og hreyfingar, 
að kynnast vinum barna sinna 
og foreldrum þeirra, eftirlitslaus 
samkvæmi, námsumhverfið heima 
fyrir og hvernig foreldrar geta 
stutt börnin sín í náminu. Þá er 
Foreldrasáttmáli Heimilis og skól a 
kynntur ásamt frekara efni til 
stuðnings fyrir foreldrastarfið.

Námskeið fyrir stjórnir foreldra
félaga
Fræðsla um starfsemi foreldra-
félaga og hagnýtar hugmyndir og 
tillögur í því samhengi. Ræddar 
eru meðal annars leiðir til að halda  
úti bekkjarfulltrúastarfi og fleira.

SAFT  Samfélag,  
fjölskylda og tækni
Jákvæð og örugg netnotkun 
barna og unglinga
Námskeið sem ætlað er nemend-
um í 4.-7. bekk þar sem farið er yfir 
helstu þætti þess að vera öruggur 
og ábyrgur netnotandi. Þetta er 
líklega eitt af okkar vinsælustu 
námskeiðum síðustu ár og höfum 
við farið í fjölmargar heimsóknir 
í grunnskóla um land allt með  
þessa fræðslu.

Ung börn og snjalltæki
Ung börn og snjalltæki - grunnur að 
góðri byrjun er fræðslu erindi fyrir 
foreldra ungra barna sem fjallar um 
fyrstu skref barna í tækjanotkun og 
nokkur ráð til foreldra um hvað er 
gott að hafa í huga þegar börnin 
kynnast tækninni. Námskeiðið hef-
ur m.a. verið vinsælt á foreldra-
morgnum og byggir á samnefndum 
bæk lingi sem SAFT gaf út og dreifði 
í alla leikskóla landsins.

Börn og miðlanotkun
Námskeiðið Börn og miðlanotkun 
er ætlað foreldrum grunnskóla-
nema. Námskeiðið byggir á sam-

nefndri handbók sem SAFT gaf 
út fyrir nokkrum árum. Meðal 
umfjöllunarefna er notkun barna 
á ýmsum upplýsingamiðlum, net-
reglur fjölskyldunnar og aldurs-
viðmið á afþreyingarefni.

Ekkert hatur
Hvað er hatursorðræða?
Á þessu námskeiði er farið yfir 
hvað hatursorðræða sé og hvaða 
áhrif hún hefur á hópa og heilu  
samfélögin. Námskeiðið hentar 
ung um sem öldnum, börnum og  
fullorðnum. Viðfangsefnið er lagað  
að markhópnum hverju sinni.

Við erum núna á Zoom og Teams
Í ljósi aðstæðna bjóðum við nú 
upp á námskeið og fyrirlestra í 
gegn um netið. 

Heyrið í okkur í síma 516-0100 
eða á heimiliogskoli@heimiliog-
skoli.is fyrir frekari upplýsingar um 
námskeið.

Fræðsla Heimilis 
og skóla og SAFT

Heimili og skóli 

Fyrr á þessu ári lét Hrefna Sig-
urjónsdóttir af störfum sem  
framkvæmdarstjóri Heimilis 
og skóla eftir tólf ára starf hjá 
samtökunum og hefur tekið 
við starfi verkefnastjóra for-
varna hjá Sjóvá.

Við þökkum Hrefnu fyrir 
ómetanlegt starf fyrir sam-
tökin á undanförnum árum 
og óskum henni velfarðar í 
næstu verkefnum.

Dale fyrir 
allt hitt

Nám í grunn- og framhaldsskólum er mikilvægur undirbúningur fyrir lífið. En það þarf meira 
til. Árangur ungs fólks byggir ekki síst á færni í samskiptum; að geta tjáð skoðanir sínar, hafa 
stjórn á kvíða, geta byggt upp sambönd til lengri tíma og sýnt frumkvæði.

Í meira en 100 ár hefur Dale Carnegie þróað aðferðir sem hjálpa ungu fólki að nýta hæfileika 
sína og yfirstíga það sem heldur aftur af þeim. Námskeiðin henta því vel samhliða námi til að 
læra ,,allt hitt“ og ná þannig betri árangri í lífinu.

Það sem þátttakendur uppskera:
 • Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og trú á eigin getu
 • Hugrekki til að segja sína skoðun óháð áliti annarra
 • Kjark til að tala um eigin líðan og annarra
 • Leiðir til að eignast vini, bæta samskipti og styrkja sambönd
 • Þor til að koma hugmyndum sínum á framfæri og hafa áhrif
 • Betra skipulag og skýrari markmið
 • Jákvætt viðhorf og kvíða/streitustjórnun

Námskeiðin eru aldurshópa skipt eftir 
skólastigum og eru í boði allt árið um kring.

Hægt er að nota frístundastyrki upp í námskeiðsgjaldið.

Nánari upplýsingar á dale.is  eða í síma 555 7080

Dale Carnegie býður líka upp á vinnustofur 
í samvinnu við foreldrafélög bæði 
staðbundnar og live online.

H
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Upplýstir foreldrar 
eru virkir foreldrar

ú eru skólarnir farnir af 
stað á ný og margir hverjir  
komnir með starfið í 
fastar skorður eftir ó vissu  

í upphafi skólaárs vegna farald-
ur sins. Það er ekki annað hægt 
en að hrósa skólastjórnendum, 
kenn urum, foreldrum og auðvitað 
nem endum með hvernig tekist 
var á við þær áskoranir sem komu 
oft með skömmum fyrirvara. Heilt 
yfir þá gekk þetta vel og líka margt 
sem við getum dregið lærdóm.  
Það reyndi á samskipti, það  
reyndi á upplýsingagjöf og það 
reyndi á samvinnnu heimila og 
skóla. Í flestum tilvikum þá hefur 
þetta gengið vel en það eru líka 
tækifæri til að gera betur og þá 
miklu bet ur. Það er oft hægt að 
koma í veg fyrir að mál þróist í 
þá átt að erfitt er að finna leið út 
úr vandanum. Samvinna og sam-
hugur með það að markmiði að 
tryggja barninu jákvætt og heil-
brigt umhverfi til vaxa og dafna í 
er góður grunnur. Jákvætt og upp-
byggilegt samstarf á milli foreldra 
og skóla hef ur mjög mjög fjölþætt 
og jákvæð áhrif á skólastarf,  
nemendum til hags bóta. Rann-
sóknir sýna að gott samstarf 

heimila og skóla hef ur jákvæð 
áhrif á skólabrag, líðan nemenda 
og árangur verður betri. Það má 
líka leiða að því líkum að gott sam-
starf kennara og foreldra hefur 
einnig verulega jákvæð áhrif starf 
kennara og líðan þeirra í starfi.  
Það veit hver maður að erfið 
samskipti á milli kennara og for-
eldra hefur verulega neikvæð áhrif 
á alla aðila, nemanda, foreldri og 
kennara. Á sama hátt hafa jákvæð 
og uppbyggileg samskipti verulega  
jákvæð áhrif á skólastarfið. 

Það þarf að taka upp virkt sam-
tal á milli heimila og skóla um 
hlutverkin og væntingar, útbúa 
þarf viðmið um hvernig við viljum 
að samskipti foreldra við kennara 
eða skólastjórnendur eigi að vera. 
Hver er ávinningurinn og hvernig 
ætlum við að ná þeim ávinning.  
Það þarf að skilgreina hlutverk 
og leiðir í samskiptum heimila 
og skóla og þá fyrst förum við að 
sjá árangur sem birtist í öflugra 
skólastarfi. Skólastarfi þar sem 
all ir hafa hlutverk og eru þátttak- 
endur með beinum og óbeinum  
hætti, skólinn, nemendur og for-
eldrar. Það er mikilvægt að for-

eldrar fái tækifæri á að kynna sér 
skóla starfið í hverjum skóla með 
nokkuð auðveldum hætti. Þar 
þarf að vera skýr og aðgengileg 
starfsáætlun, skólanámskrá, upp-
lýsingar um inn ra mat skólans, 
niðurstaða mælinga á líðan nem-
enda o.frv.  Allt eru þetta gögn 
sem eiga að vera aðgengileg með 
auðveldum hætti fyrir foreldra til 
að kynna sér og myndað sér skoðun 
um starfið. Upplýstir foreldrar eru 
líklegri til að vera virkari foreldrar.  

Gögnin upp á borðið
Til að foreldrar geti verið almenn-
ilega virkir þátttakendur í að  
byggja upp og styðja öflugt skóla-
starf þá þurfa þau að fá aðgengi að 
þeim gögnum sem liggja fyrir um 
skólastarfið. Gögn sem hafa verið 
greind af aðilum skólans í sam-
hengi við þau markmið sem lágu 
til grundvallar. Gekk starfið vel eða 
illa? Hvað segir innra matið ? Hvað 
segja niðurstöðurnar úr Skólapúls? 
Hvar er umbótaáætlunin? Hver er 
tíðni eineltis í skólan um hjá þínu 
barni? Það er hægt að spyrja 
margra spurninga í þessa átt til að 
fá yfirsýn yfir skóla starfið og for-
eldrar gera það, en oft er aðgengi 

Arnar Ævarsson, framkvæmdar-
stjóri Heimilis og skóla

N
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að þessum gögnum ekki nægjan-
legt og jafnvel bara alls ekk ert. 
Það er mjög breytilegt á milli 
skól a hvað þeir birta af gögnum og 
hvernig hefur verið unnið úr þeim, 
stundum er þetta til fyrirmyndar 
en of oft er það ekki raunin. Ný-
leg gögn eru oft ekki fyrirligg jandi 
heldur margra ára gömul gögn, 
ekki verið unnið úr gögnunum 
heldur birtast bara í heild sinni  
og segja manni þá frekar lítið, 
niðurstöður mælinga eru oft ekki 
tengdar við áætlanir eða mark-
mið skólans og því erfitt að meta 
hvort tekist hafi vel eða illa til í 
starfinu. Í þessum málum er hægt 
að gera mun betur og höfum í 
huga að upplýsingar móta viðhorf 
okkar og í þessu tilviki viðhorf 
á skólastarfinu. Jákvætt viðhorf 
foreldra til skólastarfsins skiptir 
verulegu máli, að vera uppbyggi-
leg. Þess ber að geta að þeim fer 
fjölgandi þeim skólum sem leggja 
upp úr markvissu og ígrunduðu 
innra mati með aðkomu foreldra 
og annarra hagsmunaaðila, það 
er leiðin til að virkja sem flesta 
og miðla upplýsingum um starf-
ið, þannig geta allir verið með og 

haft jákvæð áhrif. Gerum gögn-
in aðgengileg og kynnum fyrir 
for eldrum hvar þau geta sótt sér 
þess ar upplýsingar um skólastarfið 
sem skipta máli. Mikilvægt er að  
foreldrar séu einnig virk í að sækj a 
þessar upplýsingar og rýna þær 
og eins að kalla eftir þeim ef þær 
eru ekki aðgengilegar nú þegar á 
heimasíðu skólans. Það er ákveðið 
,,lotto” fyrir foreldra hvernig upp-
lýsingagjöfin er hjá hverjum og 
einum skóla. Í einum skóla eða 
bekk er allt í toppstandi og mikil 
sam vinna en svo hjá öðrum er allt 
í steik og jafnvel hurðum skelt. 
Þetta má ekki vera svona því á 
endanum þá er það nemandinn 
sem er að borga brúsann. Innra 
mat sem er rétt framkvæmt er 
skilvirk leið til að taka hagsmuna-
aðila að borðinu í stefnumótun 
skólastarfsins.  Það er mun líklegra 
að hlutirnir gangi betur ef allir eru 
upplýstir og hafi skýrt hlutverk, 
sam an náum við árangri. 
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að er komið haust og annað  
árið í röð setur Covid far-
aldurinn svip sinn á skóla-
byrjun. Krakkarnir hlökk uðu 

til að hitta vini sína en foreldrar 
veltu fyrir sér hvernig vetur inn 
yrði, hvort einhverjar hömlur yrðu 
á skólastarfinu eða hvort allt gengi 
sinn vanagang.

Síðasti vetur var um margt merki-  
legur og skólafólk sýndi fag-
menn sku og útsjónarsemi við að 
skipuleggja skólastarfið útfrá gild 
andi takmörkunum hverju sinni. 
En það var einn mikilvægur þáttur  
sem gleymdist eiginlega í öllu fár-
inu. Foreldrastarf datt víða alveg 
uppfyrir enda máttu foreldrar 
lengst af ekki koma inn í skólana. 

Við stöndum því frammi fyrir 
uppbyggingarstarfi á þessu sviði 
í haust. Við foreldrar þurfum að 
læra hvernig við getum sinnt 
okkar hlutverki sem skólaforeldrar 
í þessum aðstæðum. Og kennarar 
þurfa að muna eftir því að upp-
lýsingagjöf og samskipti við for-
eldra eru mikilvægari nú en oft- 
ast áður. Við foreldrar og kennarar 
erum nefnilega í þessu saman, 
samherjar sem viljum stuðla að 
góðu námsumhverfi fyrir nem-
endur og höfum velferð þeirra og 
vellíðan í fyrirrúmi.

Foreldrar hafa áhrif
Rannsóknir hafa sýnt að áhugi og  
stuðningur foreldra við nám og  
skólagöngu barna sinna er stærsti 
einstaki þátturinn sem hefur já-
kvæð áhrif á námsárangur og 
líðan barna. Þá er átt við að hver 
og einn sýni námi barnsins síns 
áhuga og hvetji það til dáða. Ef 
foreldrar taka höndum saman 
og halda utan um bekkinn, ár-
ganginn og nemendahópinn í heild 
sinni, hafa frumkvæði að því að 
efla bekkjaranda og stuðla að já-
kvæðum skólabrag í samvinnu við 
kennara og skólastjórnendur getum 
við aukið til muna þau jákvæðu 
áhrif sem stuðningur okkar hefur.  
Á Covid tímum þurfum við að 
hugsa út fyrir kassann og velta fyrir  
okkur hvernig við gerum þetta. 
Mikilvægt er að hafa í huga að 
gæði foreldrastarfs eru ekki endi-
lega mæld í fjölda viðburða heldur 
hversu vel foreldrum tekst að halda 
utan um hópinn og vera samstíga 
í að styðja við börnin og velferð 
þeirra og setja heilbrigð mörk. 

Heimili og skóli – landssamtök 
foreldra sendu foreldrafélögum 
bréf síðastliðið haust með ráðlegg-
ingum um foreldrastarf á tímum 
heimsfaraldurs. Þetta bréf á vel 
við enn í dag og má sjá efni þess 
hér: https://www.heimiliogskoli.
is/2020/10/09/foreldrastarf-a-
timum-heimsfaraldurs/

Setjum foreldra-
starf á oddinn

Foreldrar eru mikilvægur hluti af 
skólasamfélaginu. Öll börn græða 
á því að í þeirra skóla sé öflugt 
foreldrastarf þar sem skólafólkið 
og foreldrarnir ganga í takt. 
Gleymum því ekki að samkvæmt 
grunnskólalögum eiga foreldrar 
beinan aðgang að umræðu um 
skólastarf og geta haft áhrif á 
ákvarðanatöku um skólahaldið í 
gegnum skólaráðin. Þessu megum 
við ekki tapa niður þótt fundahöld 
séu með breyttu sniði vegna 
Covid.

Sýnum frumkvæði, verum frumleg 
og finnum leiðir til að taka þátt 
í foreldrastarfi í vetur. Það er 
bæði gefandi og skemmtilegt en 
stærsti ávinningurinn er að sjá 
börn sem gengur vel í námi, líður 
vel í skólanum sínum og finna 
fyrir augljósum stuðningi foreldra 
sinna við skólastarfið.

Þ
Bryndís Jónsdóttir, 
verkefnastjóri hjá Heimili 
og skóla – landssamtökum 
foreldra



TÍMARIT HEIMILIS OG SKÓLA |11

ánudaginn 18. októ-
ber síðast liðinn skrif-
uðu fulltrúar Heim- 
 ilis og skóla, Fjarða-

byggðar og Fjarðaforeldra undir 
samstarfssamning þess efnis að 
fagaðilar frá Heimili og skóla komi 
árlega með fræðslu til skólasam-
félagsins í Fjarðabyggð. Áherslan 
er fyrst í stað lögð á  SAFT fræðslu, 
þ.e.  jákvæða og örugga netnotkun 
barna og unglinga ásamt fræðslu  
til  bekkjarfulltrúa og foreldra-
félaga í leik- og grunnskólum sveit-
arfélagsins. 

Það er markmið allra þeirra aðila  
sem að samningnum koma að 
efla og styrkja börnin okkar, ýta 
undir að þau blómstri í og utan 
skóla á fjölbreyttan hátt. Til þess 
að ná því markmiði er sam starfið 

og samheldnin mikilvæg, að allir  
gangi í takt, að heilbrigð og hvetj-
andi samræða eigi sér stað og 
nægt svig rúm sé fyrir gleði og 
umburðarlyndi. Við viljum öll 
að börnin okkar hafi jákvæða 
sjálfsmynd og nægt sjálfsöryggi 
til að takast á við þau fjölbreyttu 
viðfangsefni sem lífið býður upp á. 
Það eru börnin sem erfa landið og 
munu gera heiminn að enn betri  
stað og til að aðstoða þau er mikil-
vægt að byggja undir traust og 
gott samstarf allra aðila sem að 
uppeldi og námi þeirra koma. 

Það var bjart yfir hópnum sem 
kom að undirritun samstarfs  
sam ningsins og ánægjulegt að 
fylgjast með fræðslunni fara af 
stað, jafnt í skólunum sem í for-
eldrahópnum. 

Samstarfssamningur  
Heimilis og skóla við  
Fjarðabyggð og  
Fjarðaforeldra

M



eiðarljós Laugarnesskóla í 
sam starfi við fjölskyldur er 
að stuðla að jákvæðu og 
farsælu samstarfi við nám 

og líðan barna með umhyggju 
og virðingu að leiðarljósi. Fjöldi  
rannsókna hefur sýnt fram á að 
þegar foreldrar miðla jákvæðu við-
horfi til menntunar og sýna námi 
áhuga eru meiri líkur til að barni 
þeirra gangi vel í skólanum. Einnig 
benda rannsóknir til þess að áhrif 
foreldra á nám sjö ára barna geti 
orðið allt að sexföld á við það sem 
bestu skólarnir ná fram. Menn tun 
barna er sameiginleg ábyrgð skóla 
og heimila og ef báðir aðilar stefna  
í sömu átt aukast líkur á góðum 
námsárangri og aukinni vellíðan 
barnanna. 

Hlutverk kennara felst meðal 
annars í virkri upplýsingagjöf til 
foreldra um nám og líðan nem-
enda, námskynn ingum, foreldra-
viðtölum, foreldra heimsóknum, 
móttöku nýrra nemenda og undir-
búningi og skipulagi dagskrár. 

Hlutverk foreldra er að taka virkan 
þátt í öllu er varðar nám barnsins, 
starf bekkjarins, vinahópum og 
vinafjölskyldum. Þá er lögð áhersla  
á samstarf við allt grendarsam-
félagið.

Hver er að þínu mati lykillinn 
að farsælu samstarfi heimila og 
skóla?
Farsælt foreldrasamstarf byggir á 
góðri samvinnu og trausti.  Laugar-
nesskóli notar fjölbreyttar leiðir til 
að upplýsa foreldra um starfið í 
skólanum og er áhersla lögð á gott 
upplýsingastreymi milli heimila 
og skóla. Kennarar skólans leita 
markvisst leiða til að gera öllum 
foreldrum kleift að eiga virka hlut-
deild í námi og starfi barna sinna 
og í starfi skólans. Kennarinn lítur 
á foreldra/forráðamenn sem lykil-
persónur í velferð barna þeirra og 
nýtir faglega þekkingu sína til að 
aðstoða þá við menntun og upp-
eldi barnanna.

Sigríður Heiða Bragadóttir, 
skólastjóri Laugarnesskóla

Hver er ávinn ingurinn af því 
fyrir skólann að hafa öflugt 
foreldrafélag?

L
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Hvernig er samstarfinu við 
foreldrafélagið háttað?

Áætlun um foreldrasamstarf í Laugarnesskóla 
er á heimasíðu skólans og hún miðar að því að 
bæta líðan og nám nem enda skólans. Til að ná 
settum markmiðum erum við samstíga um að:

Viðhafa jákvætt viðhorf.

Leggja áherslu á gagnkvæma virðingu.

Veita reglulega upplýsingar um nám  

og líðan nemenda í skólanum.

Vera einlæg í samskiptum.

Bera sameiginlega ábyrgð á nemendum.

Sameinast um að kenna nemendum að 

taka ábyrgð á eigin námi og hegðun.

Fagna margbreytileika nemenda.

1
2

6

3

5
4

7
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hef kynnst öðrum foreldrum og 
starfsmönnum leikskólans betur. 
Ég hef einnig fengið meiri innsýn 
inn í nám barna minna og tækifæri 
til þess að móta það að einhverju 
leyti.“ 

Að lokum segir Elma: „Ég mæli 
með að foreldrar taki virkan þátt 
í foreldrastarfi hjá barninu sínu 
og mæti á fundi og aðra viðburði 
sem foreldrafélagið stendur fyrir. 
Við erum öll í félaginu saman og 
allir geta haft áhrif og komið með 
hugmyndir. Virk þátttaka og gott 
foreldrastarf skilar sér til barnanna 
okkar og hefur áhrif á nám, þroska 
og líðan þeirra.“

Elma Jóhannsdóttir

lma Jóhannsdóttir býr á 
Flúðum í Hrunamanna-
hrepp ásamt eigin manni 
og tveimur börnum auk 

þess sem stjúpsonur hennar býr 
hjá þeim aðra hverja helgi. Elma 
er formaður foreldrafélags leik-
skólans Undralands á Flúðum og 
hefur starfað í foreldrafélaginu 
síðan 2018 en tók við sem for-
maður í mars á þessu ári.

Undraland er lítill þriggja deilda 
leikskóli en um 40 börn stunda 
þar nám. Leikskólinn er heilsu-
eflandi leikskóli sem vinnur eftir 
hugmyndafræði Reggio Emilia. 
Mikil áhersla er á útikennslu og er 
nærumhverfið og skógurinn nýtt-
ur í þeim tilgangi. Undraland er 
einnig vináttuleikskóli. 

Foreldrastarfið er með nokkuð 
hefðbundnum hætti í Undra-
landi, starfrækt er foreldrafélag og 
for eldraráð. Að sögn Elmu hefur 
verið töluverð áskorun að halda 
úti foreldrastarfi í covid farald-
inum. Það sé þó ekki nýtt að erfitt 
sé að virkja foreldra til þátttöku og 
fá þá til að láta sig starfið varða. 
Stöðugt sé því reynt að finna leiðir 
og tímasetningar sem gera sem 
flestum kleift að taka þátt. Elma 
segir að foreldrar séu hvattir til að 
mæta á aðalfund foreldrafélagsins 
til að kynna sér starfsemi félagsins 
og leikskólans en ekki síður til þess 
að hitta aðra foreldra, kynnast, 
spjalla um leikskólamál og til-
veruna. Einu sinni á önn er reynt 

að bjóða upp á fræðslu fyrir for-
eldra, stundum í samráði við  
foreldrafélagið í grunnskólanum. 

Foreldrafélagið skipuleggur einnig 
skemmtanir fyrir börnin t.d. leikrit 
og vorferð auk þess að taka þátt 
í öskudeginum og vorhátíðinni. 
Kökubasar á vorhátíðinni er hel sta 
fjáröflun foreldrafélagsins. „Við 
styrkjum leikskólann með góðum 
gjöfum“ segir Elma „t.d. bókum, 
hjálmum, leikföngum og greiðum 
einnig kostnað fyrir ferðir eins 
og sveitaferðir eða fjöruferðir. 
Þá sjáum við um ljós á tré fyrir 
jólin og heyrum í jólasveinunum 
til að mæta á jólaballið og gefa 
glaðning.“ 

Saman berum við ábyrgð
„Ávinningurinn af góðu foreldra-
starfi er að börnin finni að heimili 
og skóli vinni saman. Að kennarar 
og foreldrar séu í sama liðinu. 
Að foreldrar séu sýni legir í starfi 
leikskólans sem leiðir af sér betri 
og nánari samskipti milli foreldra 
og kennara/starfsfólks. Foreldrar 
verði meðvitaðri um starfs hætti 
og mikilvægi leikskólans og um 
mikilvægi sitt sem uppalanda. 
Sam an berum við ábyrgð á upp-
eldi, námi og þroska barnanna.“ 
segir Elma ákveðin.   

Aðspurð segir Elma að þátttaka í 
foreldrastarfi sé ekki erfið og engin  
kvöð eins og sumir halda. „Ég hef 
haft mjög gott og gaman af því 
að taka þátt í foreldrastarfi, ég 

„Gott foreldra starf skilar sér 
til barn anna okkar“

E
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aldvin Örn Berndsen er 
þriggja barna faðir í Grafar - 
vogi. Hann hefur setið í 
stjórn foreldrafélags Rima-

skóla í 20 ár og þar af verið for-
maður í 7 ár.

Aðspurður segir Baldvin að upp-
haflega hafi hann boðið sig fram í 
stjórn á fundi foreldrafélagsins þar 
sem voru nú ekki margir mættir. 
Það vantaði fólk í stjórn félagsins 
og hann ákvað að gefa kost á sér.  

„Það er búið að vera ótrúlega 
gaman að taka þátt í þessu og mjög 
gefandi“ segir Baldvin og bætir við: 
„flottir krakkar sem og foreldrar 
sem ég hef haft kynni af.“ 

Rimaskóli er einn af stærri skólum 
Reykjavíkurborgar, þegar Baldvin 
hóf störf í foreldrafélaginu voru 
um 800 nemendur í skólanum en 
hafa verið tæplega 600 undan farin 
ár. Foreldrastarfið hefur snúist  
um að vera til staðar, koma að 
jólaskemmtunum, vorhátíðum og 
fleiru skemmtilegu. 

Foreldrafélagið hefur tekið þátt 
í að styrkja ýmis góð verkefni 
svo sem dúkkuverkefnið, Dag 
íslenskrar tungu, Reykjaferðir og 
fleira. „Einnig höfum við styrkt 
deildir inn an skólans, til dæmis 
sér kennsluna, tónlistardeildina og 
félags miðstöð ina“ segir Baldvin.

Baldvin segir að honum hafi þótt 
skemmtilegast við starfið að kynn-
ast öllum þessum frábæru krökk um 
og sjá þau vaxa og dafna. Foreldrar 
og starfsfólk skólans hafi einnig 
unnið gott starf og það séu marg ir  
foreldrar sem koma að hverjum 
viðburði. Hann segir ekki hafa verið 
vandamál að fá fólk til að aðstoða 
og þegar for eldra félagið hafi sent 
út beiðni um aðstoð hafi foreldrar 
mætt. Hann segir þó að helsta 
áskorunin sé að fá fólk til að bjóða 
sig fram í stjórn for eldrafélagsins 
en það hafi þó tekist hingað til.  

Baldvin vill að lokum þakka stjórn 
foreldrafélags Rimaskóla, starfs-
fólki  og öllum krökkunum fyrir 
gott samstarf enda sé senn komið 
að leiðarlokum hjá honum á 
þessum vettvangi.

„Án ykkar 
verður  
ekkert gert“

B

Baldvin Örn Berndsen
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rönn Sigurðardóttir og Stef-
anía Freysteinsdóttir sitja í 
foreldra félagi Verkmennta-
skóla Austurlands (VA). 

Þær búa báðar í Neskaupstað.

Hrönn á 4 dætur á aldrinum 8-19 
ára. Hún byrjaði að starfa með 
foreldrafélagi fyrir 10 árum og kom 
inn í forvarnarteymi VA sem full-
trúi þaðan árið 2019. Síðastliðin 
tvö ár hefur hún setið í foreldra-
félagi VA.

Stefanía á 4 fjögur börn á aldr-
inum 18 -39 ára. Hún hefur verið 
viðloðandi foreldrastarf í grunn-
skólanum í 15 ár sem bekkjar-
fulltrúi. Frá 2014 hefur hún setið 
í forvarnarteymi VA  sem fulltrúi 
kennara grunnskólans ásamt ann-
arri og síðustu þrjú árin hefur hún 
starfað með foreldrafélaginu.

Þær Hrönn og Stefanía hafa báðar 
áhuga á alls konar útivist s.s. fjall-
göngum, skíðum og alhliða hreyf-
ingu. Þær hafa verið virkar í öllu 
tómstundarstarfi sem börnin þeirra 
hafa tekið þátt í og fylgt þeim eftir 
í því sem þau taka sér fyrir hend-
ur. Þær sáu því tækifæri í því að 
fá að starfa í stjórn foreldrafélags 
framhaldsskólans og þannig geta 
haft áhrif á velferð unglinganna í 
samfélaginu. 

Í Verkmenntaskóla Austurlands 
eru ríflega 200 nemendur. Skól-
inn býður upp á fölbreytt nám á 

bæði bók- og verknámsbrautum. 
VA er eini skólinn á Austurlandi 
sem býður upp á verklegt nám auk 
hefðbundinna brauta til stúdents-
prófs og hefur þá sérstöðu að vera 
í nánum tengslum við atvinnulífið.

Öflugt forvarnarteymi
,,Okkar starf í foreldrafélagi VA snýr 
aðallega að vinnu í forvarnarteymi 
skólans. Þar er unnið að forvörnum, 
stuðningi við starfsemi skólans og 
málum sem upp koma hverju sinni.  
Stoltust erum við af málþinginu 
okk ar en það væri ekki hægt að 
hafa það jafn veglegt nema fyrir 
stuðlan SÚN (Samvinnufélags 
útgerða manna í Nes kaupstað) sem 
hefur styrkt okkur veglega. Þar sem 
við erum úti á landi þurfum við að 
greiða ferðakostnað, gistingu og 
mat fyrir þá fyrirlesara sem hingað 
koma.“

Forvarnarteymið fundar reglulega,  
á þriggja vikna fresti, yfir allan vet-
urinn og þegar kemur að stærri 
viðburðum er fundað þéttar. Strax 
að hausti er farið að vinna að  
stóru málþingi sem haldið hefur 
verið ár hvert síðan 2014 í sam-
vinnu við fjölskyldusvið Fjarða-
byggðar og foreldrafélag Nesskóla. 
,,Þessi málþing hafa verið vel sótt 
af fólki alls staðar úr fjórðungnum.  
Við leggjum áherslu á forvarnir 
og forvarnarstarf til þess að efla 
foreldra og bæta líf og umhverfi 
nemenda skólans sem og annarra 
unglinga í Fjarðabyggð.“

Nemendur skólans ásamt 10.bekk-
jum í Fjarðabyggð fá fræðslu dag-
inn fyrir málþingið. Viðfangsefnin 
hafa verið marg vísleg, t.d. svefn, 
kynheilbrigði, geðheilbrigði, heil-
brigður lífstíll, ofbeldi og fíkni-
forvarnir svo fátt eitt sé nefnt. 
Fyrirlesarar hafa komið alls staðar 
af landinu.

Forréttindi  
að vinna 
með fólki að 
velferð barna

,,Skemmtilegast í 
foreldrastarfinu er 
að sjá hvað skólinn 
og starfsmenn þess 
vinna gott starf 
og ekki síst hversu 
frábærlega vel hef
ur tekist að halda 
utan um nemendur 
í covid” segja þær 
Hrönn og Stefanía 
og bæta við ,,það 
eru forréttindi að 
vinna með hópi 
fólks sem lætur sig 
varða velferð barn
anna okkar.“

H
Hrönn Sigurðardóttir og Stef anía Freysteinsdóttir
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Sigríður Gísladóttir býr á Ísafirði 
ásamt manni sínum og tveimur 
son um sem eru tveggja og tæp-
lega sex ára. Hún hefur mikinn 
áhuga á félagsmálum og hefur 
setið í stjórn foreldrafélags leik-
skólans Eyrarskjóls í nokkur ár.

Leikskólinn Eyrarskjól er rekinn af 
Hjallastefnunni. ,,Það er gaman 
að segja frá því að ég var í fyrsta 
árgangi Eyrarskjóls þegar skólinn 
opnaði 1986. Við búum aðeins 
nokkur skref frá leikskólanum 
og hann er því stór hluti af okkar 
daglega lífi, líka leikskólalóðin um 
helgar.“ segir Sigríður og brosir.

Foreldrafélagið sér um að ráðstafa 
fé sem foreldrar borga mánaðar-
lega í sjóð og er reynt að passa upp 
á að nota peningana til góðs fyrir 
börn og kennara og safna ekki of 
stórum sjóðum. Meðal annars er 
reynt að bjóða upp á leiksýningar 

og aðkeypta skemmtun fyrir 
börnin og farið í sveitaheimsóknir 
á vorin, a.m.k. þegar ekki er covid. 
Félagið hefur einnig staðið fyrir 
þrifadögum á lóðinni þegar ekki eru 
framkvæmdir, tekið þátt í kaupum 
á leiktækjum og glatt kennarana 
við ýmis tækifæri með einhverju 
bragðgóðu eða ánægjulegu. ,,Það 
kemur líka fyrir að við þurfum 
að beita okkur við leiðinlegri 
tilefni, til dæmis ef einhverju er 
ábótavant í húsnæðismálum eða 
lóðamálum.“ 

„Það er alltaf mjög gaman að 
taka þátt í viðburðum þar sem 
foreldrar og börn gera eitthvað 
skemmtilegt saman. Það er líka 
ánægjulegt að geta glatt kennara 
barnanna því þeir skipta svo miklu 
máli í lífi barna og foreldra og þeim 
verður aldrei þakkað nóg fyrir sín 
störf.“ segir Sigríður. 

Áskoranir í starfinu
,,Eyrarskjól, leikskólinn okkar var 
stækkaður á þarsíðasta og síðasta ári  
með viðbyggingu og svo hafa verið 
gríðarlega miklar framkvæmdir 
á lóðinni. Þetta hefur allt verið 
áskorun sem foreldrafélagið hefur  
kappkostað að taka þátt í með sem 
bestum hætti og reynt að vera 
bæði fulltrúar barna og foreldra 
og tengiliðir við skólann og 
sveitarfélagið.“ segir Sigríður og 
bætir við ,,covid hafði þau áhrif að 
gátum ekki fundað með foreldrum 
og okkur fannst leiðinlegt að þurfa 
að aflýsa viðburðum.“

Sigríður segir gaman að kynnast 
starfi skólans og taka þátt í því að 
efla samkennd meðal foreldra. ,,Það 
er of algengt að vandamál séu ekki 
leyst því margir foreldrar stoppa 
stutt við af eðlilegum ástæðum, 
þannig að það er mikilvægt að 
halda samfellu í starfinu og sjá til 
þess að þekkingin glatist ekki, veita 
aðhald og viðhalda hefðum.“

Aðspurð segist Sigríður vilja hvetja 
alla foreldra til að taka virkan þátt 
í foreldrastarfi og sýna því áhuga. 
,,Leikskólinn er svo mikilvægur 
fyrir líf barna og það er hægt að 
gera svo ótrúlega skemmtilega 
hluti með samtakamætti.“ segir 
hún að lokum.

„Hægt að gera svo ótrúlega 
skemmtilega hluti með  
samtakamætti“

Sigríður Gísladóttir ásamt syni sínum. 
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atthías Ólafsson er 29 ára gamall Breið-
hyltingur, nú búsettur í Mosfellsbæ. 
Hann á eina dóttur á þriðja aldursári og 
annað barn á leiðinni. Matthías er einn 

stofnenda hagsmunafélagsins Fyrstu fimm og er nú 
formaður félagsins. 

,,Ég leiddist út í starfið eftir að dóttir mín byrjaði 15 
mánaða í leikskóla og ég gerði mér grein fyrir hversu 
ómannlegt samfélag okkar er ef helsta markmið skipu- 
lagsins er að búa svo um að foreldrar verji sem allra 
stystum tíma með börnum sínum.  Ég fann fyrir van-
líðan vegna þess hve lítið ég fékk umgengið dóttur 
mína og hún fann fyrir vanlíðan vegna þess hve lengi 
hún var að heiman. Leikskólinn hennar var yndisleg-
ur í alla staði og ekki við hann að sakast. Samfélags-
legt skipulag þar sem forsendum atvinnulífsins er 
forgangsraðað umfram tengslamyndun og samveru 
barna með nánustu umönnunaraðilum sínum er vand-
inn. Ég fann samfélag fólks sem var sammála þessum 
áherslum og úr varð hagsmunafélagið Fyrstu fimm.“  
 
Samtökin Fyrstu fimm eru ekki eiginlegt foreldrafélag 
í tilteknum grunn- eða leikskóla. Að félaginu standa 
fjölskyldur og fagaðilar með sameiginlegan áhuga 
á velferð barna. Félagið leggur áherslu á mikilvægi 
fyrstu fimm áranna í lífi barna því þau leggja grunninn 
að heilsu og vellíðan ævina á enda. Stefna félagsins er 
að Ísland verði jafn barn- og fjölskylduvænt og önnur 
Evrópulönd. Við viljum að uppeldisskilyrði barna séu 
bætt, bæði heima og í leikskólum og stuðla að því að 
íslensk börn eigi sömu möguleika á að hámarka eigin-
leika sína og börn í þeim löndum sem við viljum bera 
okkur saman við.

Of mikið álag á foreldrum ungra barna
,,Það er gefandi að standa upp fyrir því sem manni 
þykir mikilvægt, að beita sér í þágu þess og taka þátt 
í þróun umræðunnar um þessi mikilvægu mál“ segir 
Matthías. ,,Skemmtilegast hefur mér þótt að kynnast 
öllu því frábæra fólki sem er umhugað um stöðu 
barna á Íslandi og búa yfir drifkrafti og sköpunargáfu 
til að gera raunverulegar umbætur í málaflokknum.“ 
Matthías segir helstu áskoranir foreldra einkum fólgn ar 
í nákvæmlega þeim aðstæðum sem Fyrstu fimm vilja 
grafa undan – of miklu kerfislegu álagi á for eldra ungra 
barna því kröfur atvinnulífsins, heimilis ins, umönnun-
arhlutverksins og annarra félags legra hlutverka búa 
svo um að stundum gefst lítill tími fyrir mikilvægt 
starf á borð við það sem Fyrstu Fimm standa fyrir. 

,,Rödd foreldra þarf að heyrast í stefnumótun um 
málaflokk barna á íslandi“ segir Matthías. ,,Hún þarf 
að heyrast hátt um allt samfélagið og berast inn í sali 
Alþingis. Ávinningurinn felst í betri framtíð fyrir börn 
og foreldra þeirra á Íslandi. Framtíð sem einkennist 
fyrst og fremst af sveigjanleika í þágu umönnunar-
hlutverksins og af samfélagslegri virðingu fyrir um-
önnun og forgangsröðunar í þágu tengslmyndunar.  
Það getur verið erfitt að gefa sér tíma fyrir for-
eldrastarf en það er fátt mikilvægara en að beita sér 
fyrir því sem manni þykir mikilvægt, í þágu þeirra 
sem manni þykir vænt um“ segir Matthías að lokum.

M

„Rödd foreldra 
þarf að heyrast 
Hagsmuna-
samtökin 
Fyrstu fimm“ Verum sýnileg

í myrkrinu
Nú er farið að dimma og þá eru endurskinsmerki 

mikilvæg. Ökumenn sjá vegfarendur með endurskin 
fimm sinnum fyrr en annars. 

Matthías Ólafsson ásamt dóttur



Verum sýnileg
í myrkrinu

Nú er farið að dimma og þá eru endurskinsmerki 
mikilvæg. Ökumenn sjá vegfarendur með endurskin 

fimm sinnum fyrr en annars. 
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rið 1998 voru Íslendingar  
Evrópumeistarar í ung-
lingadrykkju. Ekki eitt-
hvað sem við erum stolt 
af í dag en í kjölfarið varð 

til víðtæk samstaða foreldra, kenn-
ara og annars fagfólks sem kom að 
umönnun barna og þjónustu við 
þau sem í daglegu tali er oft nefnt  
íslenska módelið. Foreldraröltið 
spratt meðal annars upp úr þess-
ari samstöðu og hefur verið mikil-
vægur partur af foreldrastarfinu í 
mörgum skólum síðan.

Röltið er frábært tækifæri til að 
virkja foreldra til samstöðu um 

Af hverju foreldra rölt?
að virða reglur um útivist barna 
og ung linga, búa til tengslanet 
þeirra á milli og koma í veg fyrir 
hópamyndun unglinga að loknum 
lögbundnum útivistartíma. 

Flestir unglingar fá aðhald og um-
hyggju heima fyrir sem þeim er 
nauðsynlegt og er gert að fara eftir 
lögbundnum útivistartíma. Það er 
því eðlileg spurning, hvers vegna 
þú átt að standa upp úr sófanum 
og skilja þín börn eftir heima til 
að fara út og fylgjast með annarra 
manna börnum.  

Á



TÍMARIT HEIMILIS OG SKÓLA |21

Það eru margar góðar 
ástæður fyrir því að for-
eldrarölt er mikilvægt

• Góður andi í hverfinu hefur góð 
áhrif á öll börnin sem þar búa.

• Hópamyndanir, einelti, ógnandi  
hegðun og slæm umgengni hefur 
áhrif á skólabraginn og alla krakk-
ana í hverfinu. 

• Nærvera fullorðinna þar sem ung-
lingar hafa safnast saman getur haft 
róandi og fyrirbyggjandi áhrif. 

• Nærvera foreldra gefur ungling-
unum tækifæri á að leita aðstoðar 
ef þörf er á.

• Foreldrar sem taka þátt í foreldra-
röltinu geta oft bent á ýmislegt 
sem betur má fara í hverfinu, t.d. 
hvar eru sprungnar perur, hvar þarf 
að lappa upp á bekki eða gera við 
brotnar girðingar. Hvar eru aug-
ljósar hætt ur í umhverfinu. Þessum 
ábendingum má koma áleiðis til 
viðeigandi aðila.  

Hvernig berum við okkur að  
á for eldrarölti?

• Verum sjáanleg! Endurskinsvesti eru 
mikilvæg og sjálfsagt að skoða hvort 
bæjarfélagið styrki for eldrafélögin 
til að eiga slík vesti.

• Gott er að vera helst ekki færri en 
fimm, en við röltum þó einhvern 
vanti.

• Við erum til taks ef unglingarnir 
þurfa á okkur að halda. Við mætum 
unglingunum með hlýju og umhyggj u, 
hlustum og leiðbeinum.

• Við hringjum í lögregluna/
neyðarlínuna ef upp koma árekstrar,  
ofbeldi, slys, vímuefnaneysla og/
eða sala eða annað sem krefst 
afskipta. 

• Við látum vita að við séum hluti af 
foreldrarölti ef við þurfum að kalla 
til lögreglu.

• Við höldum trúnað. Við ræðum ekki 
við aðra málefni einstaklinga sem 
við verðum vitni að á röltinu. Börn 
eiga rétt á því að einkalíf þeirra sé 
virt, líka börn í vanda!

• Við tökum ekki myndir af ungling-
unum og birtum á samfélagsmiðlum 
eða send um til fjölmiðla.

• Skipulagið gengur oft best upp ef 
sérstakur röltstjóri sér um að halda 
utan um röltið í sínum skóla með 
aðstoð bekkjar/árgangafulltrúa. 

Best er að foreldrafélögin komi 
sér upp hefðum þannig að allir viti 
hvernig fyrirkomulagið er frá ári til 
árs. Hugmyndir um fyrirkomulag:

• Röltstjóri skipaður sem heldur utan 
um planið, sér um samskipti við 
bekkjarfulltrúa og minnir þá á þegar 
kemur að bekknum/árgangnum 
þeirra að rölta.

• Bekkjum/árgöngum úthlutað 
ákveðnum dögum. Bekkjarfulltrúar 
eða einhverjir aðrir sem hafa verið 
valdir úr hópi foreldra sjá um að 
skipu leggja hverjir mæta fyrir hönd 
bekkjarins hverju sinni. 

• Setja hvern árgang á einn mánuð og 
foreldrar skipta sér niður innan þess 
mánaðar.  

• Blanda yngri og eldri árgöngum upp 
með því að skipta árgöngunum í 
tvennt.

• Sumir skólar hafa keppni á milli 
bekkja/árganga...sá bekkur sem er 
með besta mætingu foreldra í röltið 
fær pizzaveislu fyrir foreldrana og 
bekkinn.

• Mikilvægt að vera í sam bandi við 
félagsmiðstöðina og skipuleggja 
röltið með þeim. Þau vita oft hvar 
og hvenær þörfin er mest.

• Skólar sem eru nálægt hver öðrum 
geta skipulagt for eldraröltið saman.

• Algengast er að rölt sé á föstu-
dögum á tímabilinu kl. 22-24 en 
stundum líka á laugardögum á sama 
tíma. Ef skólaböll eða skemmt anir 
eru í félagsmiðstöð á fimmtu degi 
getur verið gott að skipta yfir á  
fimmtudag eða bæta honum við.
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kólareynsla foreldra, staða þeirra í samfélag-
inu, fyrri skólaganga barna og fleira og fleira 
getur haft áhrif á hverjar væntingar foreldra 
eru þegar börn þeirra hefja nám í íslenskum 

grunnskóla. Þekking á skólastarfinu hjálpar öllum 
foreldrum en fræðsla er sérstaklega mikilvæg fyrir þá 
sem eru af erlendum uppruna og hafa enga eða tak-
markaða reynslu af íslenskum skólum. 

Munum líka að það byrja ekki öll grunnskólabörn í 
fyrsta bekk. Sum eru að flytja í nýtt skólahverfi í nýju 
landi og byrja í eldri bekkjum. Þau eru líka byrjendur 
og foreldrar þeirra þurfa líka að kynnast nýjum siðum, 
reglum, kennsluháttum og námsumhverfi – og nýjum 
foreldrahópi. Allir í skólanum, starfsfólk, nemendur 
og foreldrar þeirra geta lagt þeim lið sem eru að byrja 
í nýjum skóla.

Tengjumst – kennarar og foreldrar barna af  
erlendum uppruna
Vorið 2021 luku fjórir meistaranemar verkefnum 
sín um, myndböndum og vef sem er birtur á slóðinni  
tengjumst.hi.is  Þau eru Dagmar Ólafsdóttir, Lára 
Bergljót Jónsdóttir, Stefanía Lára Ólafsdóttir og 
Valdimar Unnar Jóhannsson og undirrituð var leið-
beinandi þeirra. 

Styrkur frá Háskóla Íslands sem ætlaður er til að efla 
tengsl rannsakenda og vettvangs gerði okkur kleift 
að setja upp vefinn og framleiða myndböndin, í sam-
starfi við Deild rafrænna kennsluhátta við kennslu svið 
Háskóla Íslands. Á forsíðu segir að vefurinn sé til að efla 
foreldra í hlutverkum sínum í menntun grunnskóla-
barna sinna. Á vefnum eru birt fjögur mynd bönd, 
hvert um sig á arabísku, íslensku, pólsku og spænsku, 
ásamt fræðsluefni. Myndböndin fjalla um mikil-
væg málefni og veita leiðsögn um tengsl heimila og 
grunnskóla í íslensku samfélagi. Auk mynd bandanna 
eru stuttir textar um mikilvæg atriði úr hverju 
meistaraverkefni og nokkrar krækjur á forvitni- 
legt og gagnlegt efni.

Hópurinn við upptökur í Reykholtsskóla. Frá vinstri 
talin eru Naz, Kristín, Lára, Dagmar, Unnar, Stefanía 
og Rafn.

Foreldrafélög geta bent á tengjumst.hi.is
Stuðningur og fræðsla við foreldra barna af erlend-
um uppruna er á mismunandi veg milli skóla og milli  
sveitarfélaga. Skólayfirvöld hafa nokkrar skyldur en 
stuðningur umfram það er oft drifinn áfram af áhuga 
og vilja kennara og foreldra í ákveðnum skólum og 
það er dýrmætt framlag.

Foreldrafulltrúar í bekkjum geta bent á þennan vef 
þegar nýtt barn byrja í bekknum og boðið um leið  
nýjum foreldrum velkomna í hópinn. Stjórnir foreldra-
félaga í grunnskólum hafa oft upplýsingasíður á vef 
skóla og þar er tilvalið að benda á þetta efni og hvetja  
foreldra af erlendum uppruna til að nýta sér það. 
Sama gildir um facebook-hópa sem margir foreldra-
hópar barna standa að. 

Á erindi við alla foreldra 
Þó myndböndunum á tengjumst.hi.is sé einkum beint  
að ákveðnum hópi þá ræddu höfundar efnisins stund-
um um það sín á milli að myndböndin ættu í raun 
erindi til allra foreldra grunnskólabarna. Því er gott 
að ein útgáfa myndbandanna fjögurra er á íslensku. 
Pólska, arabíska og spænska eru tungumálin sem 
valin voru til útgáfu auk íslenskunnar því þau tungu-
mál ná til margra sem búa á Íslandi og eiga börn í 
grunnskólum.

Efni sem miðlað er í myndböndum, með myndum 
og töluðu máli, er oft auðveldara og aðgengilegra 
en langir skrifaðir textar. Það var meðvitað gert að 
hafa tungumálið í myndböndunum auðskiljanlegt, 
setningar fremur stuttar en langar og þannig að þær 
styddu vel við myndmálið. Veftextinn tók líka mið af 
þessu, er einfaldur og skýr. Þetta krafðist þess að höf-
undar umskrifuðu sitt fræðilega efni. Það tókst vel 
meðal annars vegna samvinnu þeirra um að rýna í 
alla framsetningu verkefnanna.

Fjölbreytilegur 
foreldra hópur 
fær stuðning á 
tengjumst.hi.is

S
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Aðalsíðan á vefnum tengjumst.hi.is

Upplýsingar bakvið rafrænan vegg
Ég hef áður skrifað í Tímarit Heimilis og skóla um upp-
lýsingar á bakvið ósýnilegan vegg (Kristín Jónsdóttir, 
2020). Það er þessi rafræni veggur sem reis gagnvart 
sumum foreldrum þegar upplýsingamiðlun milli 
heimila og skóla varð mestmegnis rafræn. Nú nota 
nánast allir skólar rafræn námsumsjónarkerfi og birta 
einnig mikið magn upplýsinga á heimasíðum sínum. 
Flestum foreldrum hentar  þetta mjög vel. En nokkur 
hópur foreldra nemenda af erlendum uppruna getur 
ekki lesið íslensku og getur því ekki lesið bréfin frá 
kennurum eða nýtt sér upplýsingar á heimasíðum. 
Sami hópur getur líka verið í mestu vandræðum með 
að skrifa til kennara og leita aðstoðar. Reyndar er vit-
að að margir sem eiga íslensku að móðurmáli draga 
það líka við sig að skrifa kennurum bréf. 

Vefsíðan og myndböndin á tengjumst.hi.is eru rafræn 
miðlun sem byggir á að foreldrar frétti af síðunni og 
hafi tök á að spila myndböndin. Þá tekur talmálið við, 
á fjórum tungumálum, og gerir þeim kleift að tileinka 
sér mikilvægar upplýsingar án þess að þurfa að lesa 
texta sem víða eru eingöngu á íslensku. Þess vegna 
tel ég að tengjumst.hi.is geti nýst til að lækka þenn-
an rafræna vegg milli skóla og heimila og hvet ykk-
ur öll, lesendur góðir, til að vekja athylgi á síðunni í  
ykkar umhverfi.

Kristín Jónsdóttir 
Kennslukona og dósent við 
Mennta vísindasvið Háskóla 
Íslands

Heimildir: 
tengjumst.hi.is Tengjumst –  
kennarar og foreldrar barna af 
erlendum uppruna.

Kristín Jónsdóttir. 2020. Góð 
samskipti eru lykillinn að áran-
gursríku samstarfi. Tímarit Hei-
milis og skóla, bls. 22-23. Birt á 
http://issuu.com/hallakrist/docs/
hs_timarit_2020
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Samstarf heimila og skóla um 
nám og góða líðan grunnskóla
barna
Verkefni Dagmarar Ólafsdóttur 
fjallar um hvernig foreldrar og 
kennarar geta saman stuðlað að 
því að skólareynsla barna sé upp-
byggileg fyrir sjálfsmynd þeirra. 
Nám og líðan eru samofnir þættir í 
skólagöngu barna. Í verkefninu eru 
færð rök fyrir því hvernig gott sam-
starf milli heimila og skóla skilar sér 
til nemenda á þann veg að þeim 
líður betur og námsárangur verður 
betri. 

Dagmar er grunnskólakennari 
með bakgrunn í sálfræði. Hún 
skrifar:
,,Æskilegt er að allir foreldrar ræði 
við börn sín um mikilvægi mennt- 
unar og þess að standa sig vel í skóla.  

erkefni Valdimars Unn-
ars Jóhannssonar miðar 
að því að kynna hefðir 
og venjur í íslenskum 

skólum. Þær eru misjafnar á milli  
landa og menningarheima en góð 
sam skipti eru alls staðar mikilvæg. 
Fjallað er um mismunandi gerðir 
foreldraviðtala og um foreldra félög 
í grunnskólum og tómstunda starfi. 

Unnar er grunnskóla kennari og 
knattspyrnuþjálfari og skrifar:
,,Tómstundir eru mikilvægur þátt-
ur forvörnum og sporna gegn 
áhættusamri hegðun ungmenna. 
Ef frítíma ungmenna er varið í 
eitt hvað jákvætt eins og til dæmi 
þátttöku í skipulögðu starfi aukast 
líkur á því að unglingar finni sér 
góðan félagsskap og vinahóp.“

Samskipti heimila og  
grunnskóla á Íslandi

V

Með því er átt við að foreldrar  
ræði námsáætlanir við börn sín 
og aðstoði þau við undir búning og 
áætlanir fyrir fram tíðina. Þannig 
má tengja efni sem fjallað er um í 
skólanum við áhuga nemenda og 
markmið. Hlutverk foreldra er ekki 
að kenna börnum sínum heldur að 
vera hvetjandi og áhugasöm um 
skóla göngu barna sinna.“

Réttindi og skyldur foreldra vegna 
skólagöngu barna sinna
Lára Bergljót Jónsdóttir rannsakaði 
hvernig virk þátttaka foreldra í 
námi og starfi barna sinna er fors-
enda þess að foreldrar geti axlað 
þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu 
uppeldi og menntun barna sinna.  
Í verkefninu fjallar hún um rétt 
barna, skyldur foreldra og skyld-
ur skóla gagnvart nemendum og 
fjölskyldum, þar á meðal til túlka-
þjónustu ef hennar er þörf. Lára 
er skólastýra í Reykholtsskóla sem 
áður hét Bláskógaskóli, Reykholti, 
en í skólanum var drjúgur hluti 
myndbandanna tekinn upp með 
þátttöku nemenda og starfsfólks. 
Lára leggur áherslu á að öll börn 
eiga rétt á menntun og að mennt-
un fer líka fram í frístundum:

,,Öllum börnum í yngri árgöng-
um grunnskóla skal gefinn kostur 
á þjónustu frístundaheimila. 
Frístunda heimili er frístunda-
vettvangur barna með áherslu á val 
barna, frjálsan leik og fjölbreyti leika 
í viðfangsefnum og umhverfi.“

Valdimar Unnar og Dagmar ásamt ungri vinkonu við tökur á mynd-
böndum í Reykholtsskóla.
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tefanía Lára Ólafsdóttir 
fjallar í verkefni sínu um 
virkt lestrar-, orðaforða- 
og tungumálanám barna 

og hversu mikilvægt er að for-
eldrar og kennarar hugi saman 
að þessum þáttum. Orðaforði er 
höfuð þáttur í tungumálanámi og 
lestrarkennslu. Því ríkulegri orða-
forða sem barn hefur, því meira 
af textanum skilur það og í kjöl-
farið verður lesturinn auðveldari. 
Það er því sérstaklega mikilvægt 
að börn af erlendum uppruna 
þjálfi orðaforða reglulega, helst á 
hverjum degi. Stefanía Lára hefur 
sérhæft sig í grunnskólakennslu 
yngri barna í kennaranáminu. Hún 
skrifar: 

,,Auk lesturs geta börn þjálfað  
eigin orðaforða gegnum fleiri og 
fjölbreyttari leiðir. Þau geta til 
dæmis tekið þátt í athöfnum sem 
krefjast samskipta við aðra, eins 
og að spila spil, leika sér frjálst, 
fara í skipulagða leiki og eiga í sam-
ræðum. Þá geta þau lært mörg ný 
orð með því að horfa á myndefni 
og hlusta á hljóðefni, bíómyndir 
og hljóðbækur eru til dæmis mjög 
góðir valkostir.“

Þátttaka foreldra í íslensku   -
námi og lestrar þjálfun barna 
sinna

Stefanía Lára ásamt ungri vinkonu við upptökur á myndbandi um 
lestrarþjálfun.

S
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að er okkur hjá Heimili og 
skóla mikil vægt að eiga 
samstarf og samtal við 
fólkið sem starfar í gras-

rótinni og eru svæðasamtök for-
eldrafélaga kjörinn vettvangur til 
þess. Svæða samtök eru starfandi á 
nokkrum stöðum, bæði úti á landi 
og á höfuðborgarsvæðinu og eiga 
hvert og eitt fulltrúa í fulltrúaráði 
Heimilis og skóla. Ráðið fundar 
tvisvar sinnum á ári að jafnaði. Við 
heyrðum í forsvarsmönnum þriggja 
svæðasamtaka og fengum þá til að 
segja okkur aðeins frá starfinu.

Elín María Jónsdóttir – SAMMOS, 
Mosfellsbæ
SAMMOS er gríðarlega mikilvægur 
vettvangur þar sem for eldra félög-
unum í grunnskólum Mosfells-
bæjar gefst kostur á að eiga sam-
talið og fá innsýn í starf annarra 
foreldra félaga. Markmið SAMMOS 
er að tryggja virka, jákvæða og 
uppbyggjandi samvinnu við þá 
hagsmuna aðila er koma að velferð 
grunn skólabarna í Mosfellsbæ og 
með störfum sínum vill SAMMOS 
styðja við og stuðla að uppbygg-
ingu framúrskarandi skóla- og  
lærdómssamfélags fyrir alla í 

Mosfellsbæ. Þessi vettvangur gef-
ur okkur tækifæri til að standa þétt 
saman og vinna sem ein heild.

Áfengis- og vímuefnaneysla ung-
menna í Mosfellsbæ hefur verið 
áhyggjuefni okkar í SAMMOS og 
höfum við að undanförnu lagt 
kapp í að koma af stað öfl ugu for- 
eldrarölti í Mosfellsbæ í samstarfi  
við félagsmiðstöðvar grunn  skól-
anna. SAMMOS fundar reglulega 
með Fræðslu- og frístundasviði 
Mosfellsbæjar og á einum slík-
um fundi var tekin sú ákvörðun 
að halda opinn íbúafund með 
yfirskriftinni ,,Það þarf heilt þorp 
til að ala upp barn“, á þeim fundi  
var síðan farið yfir stöðu ung-
menna bæjarins og með hvaða 
jákvæðu og uppbyggjandi leiðum 
við gætum snúið þessari þróun 
við. Foreldrasáttmáli Heimilis og 
skóla hefur verið í umræðunni 
hjá SAMMOS og er markmiðið að 
kynna hann fyrir bekkjarfulltrúum 
skólanna núna í vetur.  

SAMMOS er umhugað um börn og 
foreldra af erlendum uppruna og 
óskaði eftir á fundi með Fræðslu- 
og frístundasviði með hvaða hætti  
foreldrafélögin gætu stutt við 
bakið á þeim. Hugmyndir komu um  
vinahópaverkefni innan bekkja þar 
sem foreldrar væru virkjaðir með, 
þetta verkefni er í vinnslu og verður 
vonandi komið af stað í vetur.

Sveitarfélagið greiðir fyrir fyrir-
lestra sem SAMMOS skipuleggur 
og heldur fyrir foreldra að ákveðnu 
marki. SAMMOS fundar reglulega  
með Fræðslu- og frístundasviði 
Mosfellsbæjar ásamt því að eiga 
áheyrnarfulltrúa í Fræðslunefnd 
Mosfellsbæjar.

Sigríður Björk Einarsdóttir – 
SAMFOK, Reykjavík
Það breytir miklu fyrir foreldra-
félögin í Reykjavík að hafa öflug 
svæðasamtök. Það er oft mikil 
velta á fólki í foreldrafélögum og 
því tapast þekking auðveldlega. 
Það er mikilvægt fyrir félögin að 
geta leitað til SAMFOK með allt 
sem viðkemur foreldrastarfi í stað 
þess að þurfa sí og æ að finna upp 
hjólið. 

Helsta markmið SAMFOK er að 
styðja við bakið á foreldrastarfi í 
borginni. Við höldum námskeið 
fyrir bekkjarfulltrúa, fyrir fulltrúa í 
skólaráði og stjórnir foreldrafélaga.  
Við aðstoðum líka ný foreldrafélög 
við að komast á koppinn og veit-
um ýmsa aðstoð þegar kemur að 
foreldrastarfi hvort sem það er 
til foreldra, skólastjórnenda eða 
skólayfirvalda. 

Það er hægt að hafa samband við 
okkur til að fá ráðleggingar um 
ýmislegt sem tengist málefnum 
barna í grunnskólum Reykjavíkur 
og við beinum fólki þá á rétta 
staði. 

Styrkurinn í samstöðunni

Þ
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Við höldum úti fulltrúaráði þar 
sem öll foreldrafélögin eiga full-
trúa. Við höldum fulltrúaráðsfundi  
tvisvar á ári þar sem við fáum 
fulltrú ana okkar saman til að 
ræða ýmis málefni sem snúa að 
skólamálum og fáum kynningar á 
málefnum sem gagnast foreldrum.  
Að hafa aðgang að fulltrúaráðinu 
okkar auðveldar foreldrum að 
fá ráð hjá þeim sem hafa jafnvel 
gengið í gegn um sama vanda-
málið. 

Samstarf er samtökunum mikil-
vægt og höfum til dæmis unnið 
með samtökunum Móðurmál til 
að ná betur til foreldra af erlend-
um upp runa. Einnig höfum við 
unnið mikið að ýmsum forvarn ar - 
verkefnum, m.a. með Heimili og  
skóla og Rannsóknum og grein-
ingu og eigum fulltrúa í SAMAN 
-hópnum. 

SAMFOK á áheyrnarfulltrúa í  
skóla- og frístundaráði Reykjavíkur 
sem er þar mikilvægur málsvari 
grunnskólabarna og foreldra þeirra.  

SAMFOK er með samstarfs sam ning 
við Reykjavíkurborg sem greiðir 
samtökunum 10 milljónir á ári en 
það gerir samtökunum kleift að 
halda úti skrifstofu og starfsmanni 
í fullu starfi. 

Daníel Sigurður Eðvaldsson – 
SAMTAKA, AKUREYRI
Svæðisráðið var stofnað til að 
sameina og styrkja raddir foreldra 
í Akureyrarbæ og auðvelda þeim 
að koma sínum málum á framfæri 
við bæjaryfirvöld. Um leið góður 
vettvangur fyrir bæjaryfirvöld að 
koma málefnum til foreldra og fá 
þá til að starfa í ráðum og nefndum 
sem tengjast skólamálum. Sam- 
taka gefur því foreldrum kost á að 
hafa meiri áhrif í bæjarfélaginu.  
Í svæðisráðinu eru allir grunnskólar 
sem reknir eru af Akureyrarbæ, 
m.a. Grímsey og Hrísey. 

Að hafa þennan vettvang hefur 
opnað betur á samvinnu og sam-
starf milli foreldrafélaga og bæjar-

yfirvalda. Markmið hefur m.a. 
verið að heimsækja grunnskólana 
og kynnast því hvað skólarnir eru 
að gera í kennslu og nýsköpun. 
Einnig býr þetta til góðan vettvang 
til að sameinast í fræðslu- og for-
varnarstarfi. Að auki eru tekin til 
umræðu mál sem foreldrafélögin 
eru að glíma við hverju sinni.

Sveitarfélagið hefur boðið samtök-
unum fundarstað og aðstöðu til 
að geyma gögn og muni. Einnig 
aðstoðað við að greiða ferða-
kostnað á fundi t.d Heimilis og 
skóla. Akureyrarbær kom svo 
rausnar lega til móts við okkur 
þegar okkur bauðst að kaupa 
fræðslu pakka handa öllum for-
eldrum grunnskólabarna á Akur-
eyri. Það hefur því alltaf verið 
hægt að leita til þeirra.
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lbína Hulda Pálsdóttir er 
móðir tveggja barna, 7 
ára stúlku og 1 árs drengs. 
Hún býr ásamt eiginmanni  

og börnum í Háaleitinu í Reykja-
vík. Albína hefur setið í stjórn 
Samtaka foreldra leikskólabarna 
í Reykjavík, skammstafað SAM-
LEIK-R síðan í árbyrjun 2020. Hún 
situr sem áheyrnarfulltrúi í skóla- 
og frístundaráði Reykjavíkurborgar 
fyrir hönd félagsins.

 SAMLEIK-R eru hagsmunasamtök 
foreldra leikskólabarna í Reykjavík 
og í raun foreldra og forráðafólks 
allra barna í Reykjavík sem ekki 
eru komin á grunnskólaaldur. 
Samtökin geta veitt foreldrum og 
foreldraráðum ráðgjöf, þau eru 
öllum opin og það þarf ekkert að 
skrá sig bara hafa samband ef eitt-
hvað er. Hægt er að hafa samband 
við Samtök foreldra leikskóla-
barna í Reykjavík (SAMLEIK-R) 
með því að senda tölvupóst á 
leikskolabornin@gmail.com eða 
á Facebook síðu samtakanna 
https ://www.facebook.com/
leikskolaborn

,,Áður en ég gaf kost á mér í stjórn  
SAMLEIK-R þá hafði ég aðeins 
beitt mér á þessum vettvangi“ 
segir Albína. „Þegar dóttir mín 
þurfti leikskólapláss á árunum 
2014/2015 þá voru langir biðlistar 
eftir dagvistun í Reykjavík og ég  
ásamt nokkrum öðrum mæðrum 
sem áttu börn fædd á svipuðum 
tíma stofnuðum hóp á Facebook 
sem heitir Leik skólamál í 
Reykjavík þar sem við söfnuðum 
foreldrum saman til að reyna að 
þrýsta á borgina um að fjölga 
leikskólaplássum. Það bar auðvitað 
ekki árangur strax en lagði lóð 
á vogarskálarnar og ef áætlanir 
Reykjavíkurborgar ganga eftir mun 
leikskólaplássum í Reykjavík fjölga 
mikið á næstu 2 árum.“

„Þegar Eflingar verkfallið 
var á leikskólum í Reykjavík 
snemma árs 2020 þá nýttum 
við hópinn líka til að beita 
samningsaðila þrýstingi, 
meðal annars sendu foreldrar 
tölvupóst á samningsaðila 
með sögum um hvaða áhrif 
verkfallið var að hafa á okkur 
og börnin okkar og hvöttum 
þau til að setjast að samn
ingaborðinu. Ég held að þessi 
þrýstingur hafi alveg skilað 
árangri.“

Fjölbreytt viðfangsefni
Albína segir skemmtilegt að fá að 
kynnast skólakerfinu í sínu sveit-
arfélagi eins og hún gerir með því 
að sitja fundi skóla- og frístunda - 
ráðs í Reykjavík. „Þetta eru yfir-

leitt langir fundir og ótrúlega 
fjölbreytt málefni rædd þar sem 
tengjast leikskólum, dagforeldrum, 
grunnskólum og frístundastarfi. 
Það er ótrúlega mikilvægt að 
foreldrar hafi rödd á þessum 
fundum, sérstaklega foreldrar leik-
skólabarna sem hafa hingað til 
verið lélegur þrýstihópur enda nóg 
að gera hjá flestum fjölskyldum 
með ung börn.“

Næg eru málefnin sem ræða þarf á 
leikskólastiginu. Skortur á fagfólki 
í leikskólunum er stórt vandamál 
og langir biðlistar eftir leikskólavist 
fyrir börn í sumum hverfum. En 
svo eru líka aðrar breytingar eins 
og stytting á opnunartíma leik-
skóla í Reykjavík til 16:30 sem 
nýbúið er að samþykkja. „Þetta er 
veruleg skerðing á þjónustu sem 
margar fjölskyldur treystu á og við 
í SAMLEIK-R mótmæltum þessum 
breytingum en því miður bar það 
ekki árangur.“

Á næstu árum á að opna marga 
nýja leikskóla í Reykjavík og gera 
endurbætur á öðrum. „Mér finnst 
auðvitað að þetta mætti allt saman  
gerast mikið hraðar og ég þarf sjálf 
að keyra son minn á Ársól sem er 
frábær einkarekinn ungbarna-
leikskóli í Grafarvogi núna í vetur 
en hefði svo gjarnan viljað að við 
foreldrarnir gætum bara rölt með 
hann á leikskóla í okkar hverfi“  
segir Albína.

Albína nefnir að það þurfi að huga 
að ýmsu þegar nýir leikskólar eru 
byggðir til dæmis hvernig eigi að 
manna þá og hvernig ófaglært 
starfsfólk er undirbúið fyrir starf-
ið. Þá þurfi einnig að huga að 

Margar hendur vinna létt 
verk - viðtal við formann 
Samleik-R

A
Albína Hulda Pálsdóttir ásamt 
syni sínum
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samgöngum við þessa nýju leik-
skóla strax frá upphafi, til dæmis 
með því að bjóða upp á yfirbyggð 
læst hjólaskýli fyrir starfsfólk, for-
eldra og börn þar sem hægt er að 
geyma hjól, vagna, kerrur og sleða 
á öruggan hátt og styðja þannig 
við virkan og umhverfisvænan 
ferðamáta í borginni. Hún nefnir 
einnig að vaxandi fjölgun barna 
af erlendum uppruna sé verðugt 
verkefni fyrir leikskólakerfið og 
skipti miklu að vel takist til.

„Helsta áskorunin í starfi okkar í 
SAMLEIK-R er tími, það er svo margt  
sem við viljum gera en við erum 
bara lítil stjórn í sjálfboðaliða starfi 
og allar með lítil börn og í fullri 
vinnu svo það er ekki mikill tími 
aflögu í félagsstörf“ segir Albína. 
„Það hefur líka verið mikill skóli að 
sitja fundi skóla- og frístundaráðs, 
stjórnkerfi borgarinnar er stórt og 
það er margt að setja sig inn í en 
ekki alltaf mikill tími til þess.“

Breytingar gerast ekki af sjálfu 
sér
Albína segir það vera mjög gef andi 
að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi 
almennt og hjálpa til við að gera 
samfélagið okkar örlítið betra. Við 
erum mjög heppin á Íslandi, um-
gjörðin um börnin okkar er almennt  
góð en það er alltaf hægt að gera 
betur. Það er líka mikilvægt að 
kerfin sem búið er að byggja upp 
haldi áfram að þroskast og breyt-
ast til hins betra og aðlaga sig að 

breyttum aðstæðum fjölskyldna. 
Til þess að það gerist þurfa for-
eldrar að taka þátt og segja hvað 
þau þurfa, hvað virkar í kerf inu 
og hvað ekki. Það er auðvelt að 
gleyma því að leikskólakerfið í 
þeirri mynd sem við þekkjum það 
í dag er í raun ótrúlega nýtt. Það 
var ekki fyrr en eftir 1994 sem 
það urðu til heils dags leikskólar 
með heitum mat í Reykjavík fyrir 
öll börn og það var auðvitað bylt-
ing fyrir reykvískar fjölskyldur. Öll 
umgjörð um börnin varð mikið 
faglegri og þetta var líka stórt jafn-
réttismál sem gerði konum kleift 
að verða virkir þátttakendur á 
vinnumarkaði. Þessar breyting-
ar komu til vegna þrýstings frá 
konum, Rauðsokkuhreyfingunni, 
Kvennalistanum og fleirum í ára-
tugi. Breytingar gerast ekki af sjálfu 
sér og foreldrar þurfa að beita sér 
fyrir umbótum á leikskóla kerfinu til 
þess að þær verði að veruleika.

„Fyrir mér eru leikskólamálin stórt 
jafnréttismál“ segir Albína. Góðir 
leikskólar með þjónustu sem 
henta fjölskyldum eins og þær eru 
í dag eru mikilvægir fyrir kven frelsi 
og þeir hjálpa börnum af erlend-
um uppruna að finna sér pláss í 
íslensku samfélagi. Þau sem ráða 
þurfa að vita hvaða áhrif ákvarð-
anir þeirra hafa á líf okkar. Þess  
vegna er rödd foreldra mikilvæg 
þar sem þessar stóru ákvarðanir 
eru teknar.

Albína hvetur alla foreldra til að 
prófa að taka þátt í foreldra starfi. 
„Það er alls ekki nauðsynlegt að 
skuldbinda sig í þetta í mörg ár“ 
segir hún og bætir við að það 
geti verið mjög gagnlegt að fá 
foreldra inn í einhver afmörkuð 
verkefni sem þau hafa sérstakan 
áhuga eða þekkingu á. „Margar 
hendur vinna létt verk og þetta 
er frábært tækifæri til að kynnast 
öðrum foreldrum, fólki í hverfinu 
og kannski jafnvel eignast vini á 
fullorðinsaldri sem er ekki alltaf 
auðvelt.“
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Foreldraverðlaun  
Heimilis og skóla 2021

oreldraverðlaun Heimilis og 
skóla voru afhent í 26. sinn 
við hátíðlega athöfn í Safna-
húsinu við Hverfisgötu 21. 

maí 2021. Forseti Íslands, Guðni 
Th. Jóhannesson, ávarpaði sam-
komuna og afhenti verðlaunin. 

Í ár hlaut Stóra upplestrarkepp nin  
Foreldraverðlaun Heimilis og skóla.  
Einnig var Ingibjörg Einarsdóttir út- 
 nefnd Dugnaðarforkur Heimilis  
og skóla og veitt voru tvenn 
Hvatningar verðlaun að þessu  
sinni. Hvatningarverðlaunin hlutu  
Söng leik urinn Annie frá Víðistaða-
skóla og verkefnið Sjálfbærni 
og minni matarsóun hjá heilsu-
leikskólanum Urð ar hóli. Sérstök 
dómnefnd fór yfir allar tilnefningar 
líkt og vant er og valdi verðlauna-
hafa.

Í 25 ár hafa Raddir, samtök um  
vandaðan upplestur og framsögn, 
rek ið Stóru upplestrarkeppnina 
fyrir 7.bekk en hún hófst veturinn 
1996-1997 með þátttöku 223 
barna í Hafnarfirði og á Álftanesi. 
Nú taka mörg þúsund börn þátt 
ár hvert í fjöldamörgum skólum 
hringinn í kringum landið og hef-
ur Stóra upp lestrarkeppnin fyrir  

löngu fest sig í sessi. Einnig hefur 
bæst við Litla upplestrarkeppnin  
fyrir 4.bekk sem hóf göngu sína 
árið 2010. Frá upp hafi var lögð 
mikil áhersla á samvinnu við 
heimil in og að fá foreldra til að 
taka virk an þátt í verkefninu. 

Dugnaðarforkur Heimilis og skóla 
árið 2021 er Ingibjörg Einarsdóttir. 
Hún er fyrrverandi skrifstofustjóri 
á skólaskrifstofu Hafnarfjarðar og  
formaður Radda, samtaka um  
vandaðan upplestur og framsögn. 
Ingibjörg hefur verið verkefna-
stjóri Stóru upplestrarkeppninnar í 
25 ár og unnið ötullega að því að 
efla lestrarhæfni grunnskólanema.  
Þetta hefur hún meðal annars gert 
í gegnum Stóru upplestrarkepp nina 
fyrir 7. bekk  í samstarfi við Raddir 
og sveitarfélög landsins en fá ef 
nokkur verkefni hafa haft slíka út-
breiðslu í íslenskum grunnskólum. 

Mikilvægt er að vekja athygli á því 
sem vel er gert í okkar samfélagi 
og ekki hvað síst nú þegar við þurf-
um að fást við ýmsar áskoranir 
meðal annars í foreldrastarfi þegar 
aðgangur foreldra að skólum hefur 
verið takmarkaður. Saman áorkum 
við miklu meiru en sundruð og 

For eldraverðlaunin minna okkur 
á hverju samtakamátturinn fær 
áorkað.

Við þökkum Svansprent og IKEA 
fyrir að styðja við Foreldra-
verðlaunin. Við þökkum dóm-
nefnd fyrir vel unnin störf.

Í dómnefnd árið 2021 sátu:

Eydís Heiða Njarðardóttir,  
formaður dómnefndar, Heimili og 
skóli

Anna María Gunnarsdóttir, 
Kennara samband Íslands

Guðni R. Björnsson, forvarn  a - 
r áðgjafi, Funi

Ingibjörg Guðmundsdóttir,  
Embætti landlæknis

Ragnheiður Bóasdóttir, mennta- 
og menningarmálaráðuneyti

Stefanía Sörheller, Reykjavíkur-
borg

Þóroddur Helgason, fræðslustjóri 
í Fjarðabyggð

F
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ulltrúar frá Heimili og skóla  
ásamt fulltrúa frá mennta - og  
menningarmálaráðuneytinu 
fóru í heimsókn á Djúpavog 

6. September 2021 og kynntu 
sér skólastarfið í Djúpavogs skóla 
sem og starf foreldrafélagsins. 
Foreldraverðlaunin 2020 fóru á 
Djúpavog fyrir verkefnin Smiðjur í 
Djúpavogsskóla og nytjamarkaðinn  
NOTÓ. Við fengum glæsilegar 
móttökur á Djúpavogi og var virki-
lega áhugavert að fá tækifæri til 
að sjá fyrirmyndar skólastarf og 
verulega öflugt starf á vegum 
foreldrafélagsins. Eitt hvað sem við 
getum öll lært af.

Hér má sjá nánari lýsingu á 
verkefnunum á Djúpavogi sem 
fengu Foreldraverðlaunin 2020
Foreldrafélag Djúpavogsskóla  
(Djúpa vogsskóli) fékk haustið 2018  
húsnæði hjá Djúpavogshreppi og 
setti á laggirnar nytjamarkaðinn 
Notó. Rekstrarformið er þannig 
að Notó er opið einu sinni í viku 
og sjá nemendur skólans um 
að raða, verðleggja og afgreiða. 
Einn bekkur sér um hverja opnun 
undir leiðsögn eins til tveggja 
foreldra. Innkoma Notó rennur 
svo beint til barnanna og meðal 
þess sem fjármagnað hefur verið 
eru útirólur, leikrit, fyrirlestrar  

Heimsókn á Djúpavog

F og stutt ferðalög fyrir nem-
endur. Þá hefur foreldrafélagið 
einnig boðið upp á fjölbreyttar  
smiðjur, örnámskeið og fyrirlestra  
í nokkur ár. Markmiðið er að bjóða  
upp á einn til tvo viðburði á Smiðju- 
helgi t.d. að fá utanaðkom andi 
aðila og virkja foreldra og mann-
auð Djúpavogshrepps. Hefur  
það tekist með eindæmum vel 
og frábær stemning hefur skap-
ast meðal barna og foreldra og 
er Smiðju helgin orðin fastur við-
burður í félagslífi skólans.

Fulltrúar Heimilis og skóla ásamt Guðna Olgeirssyni frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu, auk fulltrúa 
foreldrafélagsins og skólastjóra grunnskólans á Djúpavogi.
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átt reynir eins mikið á 
samtaka  mátt foreldra hópsins 
og þegar kemur að því að 
ákveða hvaða tölvuleikir séu 

leyfðir í barnahópnum. Fjölmörg-
um foreldrum finnst erfitt að setja 
mörk í þessum efn um og nefna 
þekkingarleysi á tölvuleikjum sem 
stóra ástæðu þess. Við ákváðum 
því að taka saman nokkur góð 
ráð til foreld ra sem  vonandi auð-
veldar þessa ákvörðunartöku.

Hjálpist að sem foreldrahópur
Það er mikilvægt að foreldra-
hópurinn vinni saman og ákveði í 
sameiningu hvaða tölvuleikir séu í 
lagi fyrir ald ur barnanna og hverjir  
ekki. Að taka þessa ákvörðun í 
sam einingu dregur úr tog streitu 
milli foreldra og barna ef sömu 
regl ur gilda um alla.

Leitið upplýsinga um leikina
Það eru margar leiðir fyrir foreldra  
til að rannsaka tölvuleiki. Allir 
leikir eiga að vera metnir með 
PEGI kvarðanum en mörgum þykir 
hann of strangur. Sérstaklega þegar 
kemur að leikjum sem eru vinsælir 
hjá unglingum. Því bendum við 
foreld rum einn ig á að skoða síðu 
sem heitir commonsensemedia.org 
þar sem sérfræðingar, for eldrar 
og börn meta af þreygingarefni og 
hvaða aldur það er viðeigandi fyrir. 
Að lokum geta foreldrar skoðað 
tölvuleiki með því að fletta þeim 
upp á Youtube eða öðrum mynd-
bandsveitum og horfa á spilun 
leiksins í smá stund. Allt þetta ætti 
að gefa góða heildarmynd hvort 
leik urinn sé viðeigandi fyrir þann 
aldurs hóp sem um ræðir.

Skiptist á að skoða leiki sem 
börnin vilja spila
Það þurfa ekki allir foreldrar að vera 
sérfræðingar í öllum tölvu leikjum. 
Þegar það kemur nýr tölvuleikur á 
markaðinn og krakkar nir eru æst 
í að spila hann get ur verið gott að 
nokkrir foreldrar taki það að sér að 
skoða hann og deili svo niðurstöðu 
sinna til foreldra hópsins. Þannig 
þurfa ekki allir foreldrar að vera 
sérfræðingar í öllum leikjum heldur 
geta leitað ráða hjá þeim foreldrum 
sem hafa skoðað leikinn.

Að lokum er hægt að leita ráða hjá 
okkur hjá Heimili og skóla og SAFT 
í síma 516-0100 eða á heimiliog-
skoli@heimiliogskoli.is

Gangi ykkur öllum vel

F

Sigurður Sigurðsson 
Sérfræðingur í miðlanotkun 
barna



Síðan SAFT verkefnið hófst í upp  - 
hafi þessarar aldar hefur tækni- 
heim urinn tekið miklum stakka-
skiptum. Frá því að fólk þurfti 
að tengjast netinu í gegn um 
fjöl skyldutölvuna í að við erum 
sítengd í gegn um símanna. 

Eitt af hlutverkum SAFT verkefnis-
ins hefur verið netöryggisfræðslan 
fyrir börn og fullorðna sem mörg 
þúsund íslendingar hafa setið 
síðustu tvo áratugi. Í gegnum árin 
hafa SAFT fyrirlesarar heimsótt 
grunnskóla og foreldrafélög með 
fræðsluna en nú benda spurninga-
kannanir okkar til að ákallið eftir 
fræðslu hafi aukist. 

Þörfin á netöryggisfræðslu 
SAFT hefur aukist 

Niðurstöður eru skýrar. Unglingar 
kalla eftir fræðslu um viðeig andi 
hegðun á netinu og hvert þau 
geta leitað ef þau lenda í erfiðum 
aðstæðum á netinu. Því miður er 
það einnig staðreynd að flestir 
foreldrar eru óöruggir í að ræða 
við börnin sín um það sem gerist 
á netinu. 

Við höfum því lagt mikla áherslu á í 
foreldrafyrirlestrum okkar að gefa 
foreldrum góð ráð og verkfæri 
sem nýtast við að ræða við börn 
og ungmenni. Það er mikilvægt að 
börn geti leitað til fullorðinna sem 
þau treysta með þau vandamál 
og álitamál sem þau munu þurfa 

kljást við á netinu. Við náum því 
með jákvæðri og uppbyggilegri 
umræðu um netdag barna okkur 
en ekki með því að ræða þessi mál 
þegar eitthvað kemur uppá eða 
hlutirnir komnir í óefni.

Hægt er að senda okkur fyrirspurn 
um og bóka fræðslu á netfangið 
saft@saft.is eða í síma 516-0100
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Börnin okkar á netinu - 
niðurstöður könnunar í  
8.-10.bekk

orkönnun Snjallvagnsins, 
fram kvæmd af SAFT í sam-
starfi við Huawei og Insight 
var lögð fyrir nemendur í 

8.- 10.bekk í grunn skólum landsins 
á síðasta ári, en samtímis var hún 
lögð fyrir í Danmörku og Finn landi. 
Tilgangur rannsóknarinnar var að 
varpa ljósi á upplifun barna af 
internetinu og finna hvernig hægt 
er að aðstoða þau við að eiga í 
öruggum og jákvæðum samskipt-
um á netinu. Niðurstöðurnar gefa 
vísbendingu um upplifun ung ling-
anna og hvað þeir eru að gera á 
netinu.

Reglur um netnotkun taldar 
hamlandi
Niðurstöður leiddu í ljós að 71% 
unglinga fundust reglur foreldra 
um netnotkun vera hamlandi.  
Fyrri könnun benti til þess að fjöldi 
reglna sem íslenskir foreldrar setja  
um hegðun á internetinu væru 
yfirleitt fleiri en annarra foreldra 
í Evrópu. Evrópskir foreldrar setja 
2-4 reglur á meðan 55% íslenskra 
foreldra settu 4 eða fleiri reglur 
(skv. óbirtri rannsókn sem gerð 
var á meðal foreldra á vegum 
Evrópusambandins 2020). Þrátt 
fyrir þessa reglufesti íslenskra 
foreldra hafa 75% unglinga villt á 
sér heimildir á netinu með því að 
búa til prófíl á samfélgsmiðlum 
með röngum fæðingardegi, 14% 
hafa þóst vera aðrir en þeir eru á 
netinu og 17% birt ósannar upp-
lýsingar í þeim tilgangi að líta betur  
út í augum annarra. Líkt og sést 
á mynd 1 eru stelpur líklegri en 
strákar til þess að birta ósannar 
upplýsingar og látast vera aðrar en 
þær eru. Ekki er munur á kynjum 
þegar kemur að því að búa til prófíl 
með röngum fæðingardegi.

Vísbendingar um mikið neteinelti 
Einn liður rannsóknarinnar var á 
þann veg að þátttakendur voru  
beðnir um að merkja við atriði á 
skalanum 1- 10 eftir því hversu  
mikið þau trufluðu. Jafnframt var 
hægt að merkja við að atrið ið  
truflaði viðkomandi ekkert. Niður  
stöðurnar benda til að mikill  
meiri hluti (72%) unglinga finnist 
það, að verða vitni af einelti og 
geta ekki stoppað það, hafi trufl-
andi áhrif á samskiptum á net-
inu. Þar af telja 17% að sá þáttur 
í samskiptum á netinu sé hvað 
mest truflandi. Athygli vekur að 
meirihluti eða 58% unglinga segja  
það að vera lagður í einelti á net-
inu sé einn af truflandi þáttum 
í samskiptum á netinu, en um 
7,8% segja það vera þann þátt 
sem hafi hvað mest áhrif, hér er 
hvorki er munur eftir kynjum né 
aldri. Áhugavert er að sjá að þegar 
spurt er beint hvort að viðkom-
andi hafa lent í ofbeldi, einelti eða 

áreitni á netinu svara 21% játandi, 
9% höfðu orðið fyrir fjárkúgun og 
15% höfðu neyðst til að gera eitt-
hvað sem þau vildu ekki. Stelpur 
eru 3x sinnum líklegri til að lenda 
í þessum aðstæðum en strákar.  

Vinabeiðnir frá ókunnugum eru 
samþykktar af  74% unglinga.  
Vinabeiðnir frá ókunnugum eru 
aldrei samþykktar af 26% þátt-
takenda. Þá samþykkir 1/3 beiðn-
ina ef einstaklingurinn er vinur 
a.m.k. eins vinar þeirra eða fleiri. 
25% sögðust fletta upp vinalistan-
um, 20% athuga aldur viðkom-
andi og 3% samþykkja ef aðilinn 
er góður í tölvuleikjum. Það má 
þó athuga að einnig var tekin fram 
ástæða samþyksins ef væri að 
aðil inn væri lélegur í tölvuleikjum 
og ætlunin væri að hjálpa honum.  
Nær allir nota margar aðferðir 
til að meta hvort samþykkja eigi 
vina beiðnina.

Mynd 1. Súlurit sem sýnir hlutfall unglinga sem hafa villt 
á sér heimildir á internetinu eftir kyni.

F
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Meira en helmingur ung lings 
stelpna hefur hitt einhvern sem 
þær kynnt ust á netinu. 
Niðurstöðurnar benda ennfremur 
til þess að 55% stelpna og 44% 
stráka hafi hitt einhvern sem þau 
hafa kynnst á netinu. Séu gögnin 
brotin niður eftir aldri og kyni 
þátttakenda (sjá mynd 2) kemur 
í ljós að um 9% 12 ára þátttak-
enda hafa hitt einhvern sem þau 
kynntust á netinu. Þá höfðu 16% 
13 ára stúlkna og 13% stráka hitt 
einhvern sem þau kynntust á net-
inu.  14 ára unglingar eru líklegri 
en aðrir til þess að hafa hitt áður 
ókunnuga og eru stúlkur líklegri 
en strákar til þess að hafa hitt ein-
hvern sem þau kynntust á netinu.

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa  
ljósi á hvernig unglingar haga sér á 
netinu. Hvað trufli þau og hvernig 
við sem eldri erum getum að stoð - 
að þau við að vera ábyrgir staf-
rænir borgarar. Því heimurinn er 
nú í bókstaflega í höndum kom-
andi kynslóða.  

Mynd 2. Súlurit sem sýnir hlutfall þátttakenda sem hafa hitt ein-
hvern sem þau kynntust á netinu eftir aldri og kyni. 

Sigrún Ýr Eyjólfsdóttir
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Allir um borð til Netbæjar er ný 
kennslubók sem Heimili og skóli  
og SAFT mun gefa út á næstu 
mánuðum en hún er ætluð nem-
endum á miðstigi grunnskóla og 
fjallar um stafræna borgaravitund, 
hættur og hegðun á netinu.

Ráðist var í verkefnið að frum-
kvæði sérfræðinga Evrópu ráðsins 
sem settu á fót sam evrópskt 
ungmennaráð undir heitinu 
Evrópuráð um stafræna velferð 
(e. European council for digital 
good). Íslensk um ungmennum 
í UngSAFT, ungmennaráði SAFT  
var boðin þátt taka í verkefninu 
og nú starfa tveir fulltrúar í 
ráðinu sem hist hefur tvisvar á  
ári þegar aðstæður leyfa og 
funda þess á milli með hjálp 
fjarfundar búnaðs. Fulltrúar Ung-
SAFT í verkefninu hafa verið Katrín 
Lilja Árnadóttir og Valgerður Eyja 
Eyþórsdóttir.

Ungmennin í ráðinu höfðu mikil 
áhrif á þróun verkefnisins og var 
það ákvörðun þeirra að búa til 
verkefnabók fyrir krakka á mið-
stigi. Hópurinn hittist í Aþenu sum-
arið 2019 þar sem þau bjuggu til 
og hönnuðu bókina í sameiningu. 
Fyrsta skrefið var að velja þema, 
sögusvið og persónur í bókinni. 
Þá voru skemmtileg verkefni búin 
til og myndskreytt og að lokum 
unnu ungmennin með hönnuði 
bókarinnar sem setti hana upp og 
myndskreytti eftir þeirra forskrift. 
Verkefni gekk vonum framar en 
ungmennin sýndu mikinn dugnað 
og áhuga og varð fjöldi verkefna 
í bókinni næstum tvöfalt fleiri en 
bjartsýnustu spár hljóðuðu upp á 
í upphafi. 

Bókin kom út á ensku í árslok 2020 og hefur nú verið þýdd á íslensku 
og fjölda annarra tungumála. Það er von allra sem komu að sköpun 
Netbæjar að hún muni gagnast sem flestum á komandi árum og 
muni skipa sér fastan sess í námsbókaúrvali grunnskóla landsins.

Allir um borð til Netbæjar 
– Ný námsbók fyrir miðstig
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Skóli án aðgreiningar

SSkóli án aðgreiningar (e. in-
clusive education) er stefna  
sem talsvert hefur verið 
fjallað um á liðnum árum. 

Mönnum ber ekki alltaf saman 
um hvort þessi stefna sé fram-
kvæmd innan skólakerfisins svo 
vel sé og/eða hvort hún sé í raun 
framkvæmanleg m.v. nú verandi 
skipulag og aðstæður í íslenskum 
skólum.

Réttindi barna
Í reglugerð um nemendur með 
sérþarfir í grunnskóla  segir í 2. 
gr.: „Með skóla án aðgreiningar er 
átt við grunnskóla í heimabyggð 
eða nærumhverfi nemenda þar 
sem komið er til móts við náms- 
og félagslegar þarfir nemenda í 
almennu skólastarfi með mann-
gildi, lýðræði og félagslegt réttlæti 
að leiðarljósi.“ Ennfremur eiga 
allir nemendur rétt á að komið sé 
til móts við náms- og félagslegar 
þarf ir þeirra í skóla án aðgrein-
ingar án tillits til líkamlegs eða 
andlegs atgervis, að sjónarmiðum 
þeirra sé gefinn gaumur miðað við 
ald ur þeirra og þroska og þeim 
veitt aðstoð, þar sem tekið er tillit 
til sérþarfa þeirra og aldurs að þeir 
geti nýtt sér viðeigandi samskipta-
máta, s.s. táknmál, blindraletur og 
viðeigandi tækjabúnað, aðlöguð 
námsgögn, aðstöðu og kennslu til 
að stuðla að sem best ri menntun, 
sjálfsstyrkingu og félagsþroska. 

Umræðan í samfélaginu
Um framkvæmd og aðstöðu 
skólakerfisins til þess að upp fylla 
þessar kröfur er fólk ekki sam-
mála um og hafa nokkrir bent á 
„að lögbundinni stefnu um skóla 

án aðgreiningar sé ekki framfylgt 
nægilega vel í skólum landsins, 
það vanti stuðning, fagfólk, fjár-
magn og leiðbeiningar“ eins og 
fram kom í frétt RÚV í mars 2018 
þar sem sagt var frá nýafstöðnu 
málþingi Öryrkjabandalags Íslands. 

Í sömu frétt segir Steinunn Mar 
sérkennari að stefna um skóla án 
aðgreiningar sé ekki að virka og 
margir kennarar séu að sligast 
und an álagi. „Þegar þessi stefna 
er sett á laggirnar er miðað við að  
það komi fleira fagfólk inn í 
skólan a sem hefur svo ekki skilað 
sér. Upplifun kennarans er að 
hann sé að slökkva elda allan dag-
inn og það er óskaplega lýjandi. 
Auð vitað eiga börnin rétt á sínu 
og fá ekki þá þjónustu. Við höfum 
ekki mannskap til að sinna því sem  
við vildum gjarnan geta sinnt“ 
segir Steinunn Mar. 

„Úrbóta sé þörf“
Menntun fyrir alla á Íslandi er  
skýrsla sem tekin var saman fyrir  
mennta- og menningarmála-
ráðuneytið á vegum Evrópu-
miðstöðvar um nám án aðgrein-
ingar og sérþarfir árið 2017. 
Heimili og skóli átti fulltrúa í 
starfs hópi varðandi skipulag og 
framkvæmd úttektarinnar. 

Niðurstöður úttektarinnar eru í sjö 
meginköflum og kemur fram að 
verkefnin eru fjölmörg sem þarft 
er að ganga í til að stefnan skóli 
án aðgreiningar skili þeim árangri 
sem stefnt var að með innleið-
ingu stefnunnar. Í skýrslunni segir 
(bls.16): ,,Þótt flestar vísbending-
ar og öll viðmið séu talin vera á 

því stigi að „úrbóta sé þörf“ getur 
sú staða aðeins talist jákvæð. Af 
henni má ráða að vinna er hafin 
og að grunn ur hefur verið lagður 
að frekari umbótum“. Það má 
kannski segja að þetta sé frekar 
jákvæð túlkun á niðurstöðum nú  
eða raunsætt mat á stöðunni 
því vissulega fylgja því einungis 
tækifæri þegar úrbóta er þörf.

Í kjölfarið var unnin önnur skýrsla 
um menntun fyrir alla sem unnin 
var fyrir mennta- og menning-
armálaráðuneytið er frá 2019 og 
heitir Menntun fyrir alla – horft 
fram á veginn. Skýrslan tekur sam-
an niðurstöður funda á vegum 
stýrihóps um menntun fyrir alla, 
haustið 2018, ásamt tillögum um 
hvernig festa megi betur í sessi 
stefnu yfirvalda um menntun fyrir 
alla á Íslandi.

Fundaröðin var hugsuð viðbragð 
við því ákalli sem fram kom í 
skýrslu Evrópumiðstöðvar og var 
fjallað um hér á undan, að efna 
þurfi til víðtækrar umræðu með 
hagsmunaðilum um framkvæmd 
stefnunnar menntun án aðgrein-
ingar. Hér er ekki rými til að fara 
betur yfir tillögur skýrslunnar en 
þær nálgast stefnuna menntun 
fyrir alla með fjölþættum hætti 
og dregin er yfirgripsmikil mynd af 
markmiðum og leiðum til aðgerða 
sem ætti að vera öflugt verkfæri 
til að færa stefnuna um skóla án 
aðgreiningar í betri farveg en hef-
ur verið hingað til og tryggja um 
leið öllum nemendum jafnan rétt 
til náms. 
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Ákall um aðgerðir
Af þessari stuttu samantekt má 
sjá að þó að regluverkið sé til 
staðar og skilgreiningar liggi fyrir, 
fjölmörg málþing hafi verið haldin 
um málið, skýrslur verið teknar 
sam an um leiðir, tilgang og mark-
mið þá er fólk ekki á eitt sátt með 
margt í stefnunni og/eða fram-
kvæmd hennar, hvort sem það 
eru foreldrar, kennarar eða aðrir 
hagsmunaaðilar. Það má spyrja 
sig hvað þarf meira til svo mark-
miðum verði náð?. 

Til að halda umræðunni á lofti 
ákváðum við að heyra í nokkrum 
forkólfum kennaraforystunnar og 
leggja fyrir þau nokkrar spurning-
ar er varða skóla án aðgreiningar. 
Við birtum hér hluta svaranna en 
ítarlegri umfjöllun um skóla án 
aðgreiningar og svör viðmælenda 
í heild má nálgast á vef Heimilis og 
skóla, www.heimiliogskoli.is.

Þorsteinn Sæberg – Formaður 
Skólastjórafélags Íslands
Með skóla án aðgreiningar er 
markmiðið að öll börn geti sótt 
sinn hverfisskóla og fengið þörfum 
sínum sinnt þar. Telur þú skóla-
kerfið uppfylla þessa stefnu?

Í mörgum tilfellum uppfylla skólar 
ágætlega þessa stefnu í dag en 
ljóst er þó að inn í skólana vantar 
aukna kennsluráðgjöf og stað-
bundinn faglegan stuðning félags- 
og velferðarkerfisins. Auka þarf 
einnig við námsráðgjöf innan 
skólanna.

Horfa þarf einnig til þess að hús-
næði henti margbreytilegum þörf-
um nemenda. 

Þá þarf að horfa til aukins mann afla 
og nýrra lausna, sér í lagi þegar um 
er að ræða alvarlegan hegðunar-
vanda og jafnvel ofbeldisfulla 
hegðun en þetta eru oftar en ekki 
erfiðustu viðfangsefnin þegar talað 
er um skóla án aðgreiningar.

Þá má vissulega gera betur þegar 
talað er um móttöku innflytjenda  
en auka þarf við mannafla til að 
styðja þau börn betur í skóla-
göngu sinni.
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Anna María Gunnarsdóttir – 
Varaformaður Kennarasambands 
Íslands
Geta kennarar komið til móts við 
allar þarfir nemenda í skóla án 
aðgreiningar eða telur þú aðkomu 
annarra fagaðila nauðsynlega? 

Hlutverk kennara er í sífelldri 
þróun og nemendahópurinn verð-
ur sífellt margbreytilegri. Það er 
mjög langt frá því að skóli 21. aldar 
innar sé eins og fyrir 30-40 árum 
og þarf allt skólastarf að taka mið 
af því. Stuðningur við nemendur 
eða nemendahópa á að felast í  
sveigjanlegu og margbreytilegu 
námsumhverfi og kennsluháttum 
sem ætlað sé að mæta þörf um 
allra nemenda. Gæði menntunar 
fylgja hæfni kennara og skóla-
stjórnenda og því er mjög mikil-
vægt að kennarar geti sinnt nem-
endum sem standa höllum fæti 
hvort sem það er námslega eða 
félags lega.  Reynslan af því að 
fjölga ófaglærðum stuðningsfull-
trúum í skólum er ekki góð. Því er 
mikilvægt að skólar fái stuðning 
og kennslumiðaða ráðgjöf til að 
innleiða starfshætti sem virka til 

að sinna áherslum stefnunnar 
um skóla án aðgreiningar. Ef aðrir 
fagaðilar starfa innan skólanna er 
mikilvægt að samstarf þessara 
aðila miði að því að nemandinn 
og þarfir hans séu í brenni depli. 
Mótun einstaklingsnámskráa 
krefst oft aðkomu margra ólíkra 
fagstétta sem og aðkomu nem- 
enda og foreldra þeirra en ætti 
ekki að krefjast þess að nem andinn  
hljóti einstaklings kennslu heldur 
geti verið hluti af sínum námshóp. 

Haraldur F. Gíslason – Formaður 
félags leikskólakennara
Telur þú kennaranámið undirbúa 
nemendur nógu vel fyrir kennslu 
í einstaklingsmiðuðu námi í skóla 
margbreytileikans? 

Það er erfitt að fullyrða nokk-
uð um slíkt en miðað við lang-
an námstíma í átt að leyfisbréfi  
skyldi maður ætla það. Í skýrslu 
um úttekt á framkvæmd stefnu 
um menntun án aðgreiningar á 
Íslandi árið 2017 á forræði mennta-
málaráðuneytisins kom hins 
vegar fram að margt starfsfólk  
skóla hefur efasemdir um að grunn -

menntun þess og/eða tækifæri 
til faglegrar starfsþróunar nýtist 
sem skyldi til undirbúnings fyrir 
skólastarf án aðgreiningar. 

Guðjón Hreinn Hauksson –  
Formaður félags framhalds
skólakennara
Geta kennarar komið til móts við 
allar þarfir nemenda í skóla án 
aðgreiningar eða telur þú aðkomu 
annarra fagaðila nauðsynlega? 

Kennarar geta aldrei komið til 
móts við allar þarfir allra nem-
enda og því er alger nauðsyn á 
góðu stoðkerfi í hverjum skóla. 
Náms- og starfsráðgjafar ásamt 
skólasálfræðingum eru hér í lykil-
stöðu ásamt traustum stjórnunar-
teymum og góðu utanumhaldi.  
Þegar þeirra úrræði tæmast 
verður aðgangur að öðru fagfólki 
að vera tryggur. Skilvirkt stoðkerfi 
verður að tryggja eins og úttekt á 
stefnu um skóla án aðgreiningar 
gefur til kynna. Þetta er tæknilegt 
úrlausnaratriði og á ekki að vera 
sérlega flókið.
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Flóknara verkefni en um leið það 
brýnasta er að mennta og efla allt 
starfsfólk skóla til þess að starfa 
eftir hugmyndafræðinni um skóla  
án aðgreiningar. Rannsóknir sýna 
að bein tengsl eru milli gæða 
kennslu og árangurs nemenda.  
Þannig ráðast gæði kerfisins af 
því hvernig kennarar og ann-
að starfsfólk skólanna valda  
þessu vandasama hlutverki. Rann-
sóknir á skólastarfi og úttekt á 
framkvæmd stefnu um skóla án 
aðgreiningar benda eindregið til  
að styðja þurfi mun betur við 
kenn ara og annað starfsfólk skóla  
ef markmið stefnunnar eiga 
að nást. Sérlega áríðandi er að 
styðja betur við nýliða í starfi 
og auka mögu leika til stöðugrar 
starfsþróunar. Þar gegna öflug 
lærdómssamfélög í skólum lykil-
hlutverki.

Efling mannauðs í skólum ræðst 
einnig af starfsaðstæðum á hverjum 
stað. Ef markmið um að allir fái 
jöfn eða jafngild tækifæri til náms 
og að námið sé á forsendum hvers 
einstaklings verður að gæta þess 
að álag á starfsfólk skóla sé hóf-
legt, aðstæður til undirbúnings og 
starfsþróunar séu góðar og vinnu-
aðstæður starfsfólks og nemenda 
séu eins og best er á kosið. Þörf-
um nemenda verður best mætt ef 
kennarar kunna að bregðast rétt 
við og hafa góðar aðstæður til. 

Kristinn Þorsteinsson – Skóla
meistari Fjölbrautarskólans í 
Garðabæ
(Athugið að Kristinn var svo ind-
æll að svara fyrirspurn okkar en 
svör hans ber þó ekki að túlka 
sem skoðanir kennaraforyst-
unnar heldur einungis skoðanir 
hans sem skólameistara)

Með skóla án aðgreiningar er 
markmiðið að öll börn geti sótt 
sinn hverfisskóla og fengið þörfum 
sínum sinnt þar. Telur þú skóla-
kerfið uppfylla þessa stefnu?  

Staða framhaldsskólastigsins er  
talsvert öðruvísi en leik- og grunn-
skólastigsins hvað varðar skóla án 
aðgreiningar. Hugtakið hverfisskóli  
er ekki notað í framhaldsskólum. 
Samkvæmt reglu gerð um inn-
ritun í framhaldsskólum er landið 

eitt innritunarsvæði. Ekki er gert 
ráð fyrir einn skóli geti séð fyrir 
þörfum allra nemenda sem búa í 
nágrenni við hann. Þetta er aug-
ljóst þegar kemur að fötluðum 
nemendum. Fjölmargir framhalds-
skólar eru ekki með brautir fyrir 
fatlaða nemendur. Einnig eru 
nokk rir skólar ekki með neitt 
námsframboð fyrir nemendur sem 
eru með lágar einkunnir upp úr 
grunnskóla. Þetta er meira áber-
andi á höfuðborgarsvæðinu þar 
sem nemendur fara langar leiðir 
innan þess til að finna skóla sem 
hentar þeim. Einnig eru fjölmörg 
dæmi um að nemendur velji að 
fara um langan veg jafnvel þó að 
skólar í nágrenninu bjóði upp á 
sama nám. Um helmingur skóla á 
höfuðborgarsvæðinu tekur nem-
endur inn eftir einkunnum. Því 
fylgir að valkostir nemenda með 
lágar einkunnir upp úr grunnskóla 
eru færri en þeirra sem eru með 
háar einkunnir.

Íslenskir framhaldsskólar eru mjög 
fjölbreyttir og bjóða upp á mjög 
fjölbreytt nám. Því ættu allir nem-
endur að finna sér nám við hæfi 
en það er alls ekki víst að það nám 
sé nálægt heimilum þeirra. Fram-
haldsskólanám er svo fjölbreytt að 
það er útilokað að allir skólar geti 
boðið upp á sama nám og sinnt 
þörfum allra nemenda. 

Hvað framhaldsskóla varðar þá er 
ljóst að lögin um framhalds skóla 
(92/2008) gera ráð fyrir skóla-
kerfið sé fyrir alla en ekki endilega 
að allir skólarnir séu fyrir alla.

Styrktarlínur: 
Framhaldsskólinn á Húsavík  
Menntaskólinn á Egilsstöðum  
Fræðslusvið Akureyrarbæjar
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yrirsögnin er boðskapur 
Johns Stuart Mills, hins  
merka heim spekings og 
höfundar Frelsisins, eins 

helsta grundvallarrits í stjórn speki 
sem á ekki síður við í dag, en árið 
1859, þegar það var ritað. Það er 
í anda Mills sem ég kýs að skrifa 
þennan pistil um skóla án aðgrein-
ingar og fyrir því er góð ástæða. 

”Menn læra af reynslunni og 
rökræðum. Reynslan er ekki 
einhlít. Rökræður eru óhjá
kvæmilegar til að leiða í ljós, 
hvernig túlka beri reynsluna. 
Rangar skoðanir og röng 
breytni þoka smám saman 
fyrir staðreyndum og rökum, 
en til þess að svo megi verða, 
þurfa staðreyndir og rök að 
eiga greiða leið að manns
huganum. Og mjög fáar 
staðreyndir liggja í augum 
uppi án skýringa”. (MILL)

Það var í byrjun sumars sem ég hóf 
að vekja athygli á þeirri vanrækslu 
sem börn með sérþarfir verða fyrir 
í íslensku skólakerfi. Vanrækslan 
stafar af menntastefnunni skóli án 
aðgreiningar, vegna þess að stefnan 
er ekki útfærð með réttum hætti.  
Fyrir vikið lenda mörg börn í því að 
fá ekki mikilvægum þörfum full-
nægt og það kallast vanræksla. Með 
öðrum orðum, athafnaleysi sem 
flokkast undir ofbeldi. Minna sýni-
legt en skaðlegt engu að síður. 

Ég á eitt þessara barna og innra með 
mér hafði safnast upp töluverð reiði 
út í kerfið vegna þess úrræðaleysis 
sem við búum við. Ég hafði verið í 
góðum samskipt um við starfsfólkið 
í skólanum og starfsfólk skólaskrif-
stofu. Þessi góðu samskipti urðu 
ef til vill til þess að ég átti auðveld-
ara með að sjá heildarmynd ina. 
Ástandið var mér hvati til þess að 
hefja nám í lögfræði. Það var þá 
sem ég sá enn skýrar hvernig brotið 
er á réttindum þessara barna í 
skóla kerfinu, og það var þar sem ég 

öðlaðist styrk og þor til þess að stíga 
fram. 

Ég gat haldið áfram að ergja 
mig á ástandinu eða stigið 
fram og deilt minni reynslu og 
þekkingu

Mills var mikill talsmaður gagn-
rýnnar hugsunar en svo gagn rýnin 
hugsun geti átt sér stað, þurfa 
skoðanir að koma fram, og það 
þarf að vera hægt að rökræða þær. 
Þess vegna sagði Mills að skoðanir 
væru ekki þín einkaeign þegar þú 
býrð yfir ákveðinni þekkingu og 
reynslu. 

Með mína reynslu og þekkingu taldi  
ég mér bæði ljúft og skylt fyrir 
velferð barnsins míns og annarra 
barna í hans stöðu að vekja at-
hygli á vandanum frá mínu sjónar-
horni. Það er óhætt að segja að 
viðbrögðin, bæði þau sem ég fékk 
en ekki síður þau sem ég fékk ekki, 
komu mér talsvert á óvart. 

Skoðanir þínar eru ekki  
þín einkaeign Höfundur: Alma Björk Ástþórsdóttir - Sagan okkar.

F

Alma Björk Ástþórsdóttir
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„Þú getur gleymt þessu, það 
mun aldrei neitt breytast í 
þessum málum“

Í fyrsta lagi er sorglegt að heyra í 
foreldrum sem trúa því frá sínum 
dýpstu hjartarótum, að það muni 
aldrei vera hægt að laga ástandið 
í skólakerfinu. Foreldrar sem eru 
að örmagnast í lífinu, en það er 
stutt í örmögnun þegar þú ert að 
ala upp barn með sérþarfir. Það 
þarf að hafa allar klær úti á öll-
um vígstöðvum, alltaf, til þess að 
gæta hagsmuna barnsins. Mæta á  
teymisfundi, fara í læknisheim-
sóknir, á félagsfærninámskeið, 
í talþjálfun, iðjuþjálfun, til sál-
fræðings, sjúkraþjálfara. Jafnvel 
svara fyrir miður skemmtileg at-
vik sem barnið lendir í, taka við 
athugasemdum frá reiðum foreldr-
um í samfélaginu, símtölum úr 
skólanum eftir erfiðar uppákomur, 
rjúka upp í skóla og sækja barnið 
fyrir skólalok, halda því heima 
vegna þess að það er mannekla 
og svona mætti lengi telja. Ofan á 
þetta eru flestir foreldrar í vinnu, 
þurfa einnig að sinna öðrum börn-
um á heimilinu og að sjálfsögðu 
þarf að passa heimanámið – lest-
ur, skrift og oft á tíðum að vinna 
upp það sem ekki náðist að gera í 
skólanum! 

Ég hreinlega neitaði að trúa því að 
ástandið gæti ekki lagast á upp-
lýsta litla Íslandi. Það yrði bara að 
vekja meiri athygli á vandanum, 
þá hlyti eitthvað að breytast.  
Í kjölfarið var hópurinn Sagan 
okk ar stofnaður sem er vettvang-
ur þar sem hægt er að segja frá  
sinni reynslu, nafnlaust ef fólk kýs 
svo. Með tilkomu hópsins komu 
fram alvarlegar sögur af vanrækslu 
í skólakerfinu og einnig slæmar 
upp lifanir kennara sem hafa 
brunn ið út í starfi. 

Í allri baráttunni hef ég lagt 
ríka áherslu á að skólarnir og 
kennarar eru ekki vandamálið. 

Vandinn liggur í meingölluðu 
menn takerfi sem vinnur gegn 
velferð fjölda barna og heldur 
áfram að vinna gegn velferð þeirra 
á meðan ekkert breytist. Starfsfólk 
skólanna er aftur á móti oft á tíðum 
mjög auðvelt skotmark örmagna 
foreldra. Erfiðir teymisfundir eiga 
sér stað þar sem verið er að ræða 
um það dýrmætasta sem fólk á – 
barnið þeirra og velferð þess. Svör 
eins og „það er ekki til fjármagn“ 
eða „við höfum ekki mannskap“ 
eru einungis til þess fallin að auka 
á togstreituna og valda almennri 
andúð á skólakerfinu og starfsfólki 
þess. Foreldrar upplifa vantraust, 
starfsfólk fer í vörn og hætta er á 
misskilningi í samskiptum. 

Starfsfólk skólaskrifstofu, 
kennarar, skólastjórnendur 
og annað fólk sem kemur að 
skólamálum þarf að taka þátt 
í umræðunni, deila skoðunum 
og huga að lausnum

Til að undirstrika kerfisgallann er 
því sérstaklega mikilvægt að fólk 
sem vinnur í þessu mein gallaða 
kerfi, stígi fram og deili sinni 
reynslu og skoðun. Ég vildi óska 
þess að ég gæti sagt að umræðan 
hafi verið lífleg, en hún hefur 
verið allt annað en það. Þrátt fyrir 
að búa yfir sterkum skoðunum á 
skólakerfinu og djúpri reynslu, þá 
kjósa flestir að tjá sig sem minnst 
um þessi mál. 

Áhugaleysi samfélagsins gagnvart 
herferðinni #Saganokkar hryggir 
mig. Sér í lagi í ljósi þess að fjallað 
er um börn í mikilli vanlíðan sem 
þurfa sárlega á því að halda að 
fólk grípi boltann og haldi honum 
á lofti. 

Við eigum ekki einungis að 
kenna unga fólkinu okkar 
gagnrýna hugsun, við þurfum 
einnig að sýna gott fordæmi 
og stuðla að henni

Aukin áhersla á gagnrýna hugsun 
í menntakerfinu síðustu ár er eng-
in tilviljun. Það kom til af biturri  
reynslu. Um það er fjallað í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis um 
aðdraganda og orsakir falls ís- 
lensku bankanna 2008. En gagn-
rýnin hugsun er ekki einungis 
nauðsynleg í efnahagslífinu. Hún 
er eins og Mills bendir rétti lega 
á, nauðsynleg á öllum sviðum 
samfélagsins, ef samfélagið á að 
þroskast og eflast. En við get-
um ekki stuðlað að gagnrýnni 
hugsun nema skoðanir og reynsla 
fólks komi fram. Í þögninni situr 
mögulega mikilvæg þekking sem 
getur haft jákvæð áhrif á velferð 
einstaklinga og samfélagsins í 
heild. Aftur á móti á sama tíma og 
menntayfirvöld leggja áherslu á  
að efla gagnrýna hugsun í öllu 
námi þá gengur okkur illa að fá  
stjórnmálamenn, starfsfólk mennta-
vísindasviðs, skóla stjórnendur, 
kenn ara, starfsfólk skólaskrifstofu 
og aðra sem koma að skólamálum 
til þess að taka þátt í umræðunni. 
Hvers vegna?

Við verðum að taka umræðuna 
barnanna vegna 
Eftir samtal við marga kennara 
og skólastjórnendur veit ég fyrir 
víst að fæstir eru ánægðir með 
ástandið eins og það er. Staðan 
á sjúkrasjóði kennara ber þess 
einn ig merki að margir kennarar 
eru að brenna út. Foreldrar barna 
með sérþarfir fá að reyna það á  
eig in skinni hversu brotið kerfið 
er. Staðreyndirnar tala sínu máli 
og það er hægt að horfast í augu 
við vandann og sigrast á honum 
eða viðhalda honum með þöggun 
og afneitun. 

Innsýn kennara, skólastjórnenda  
og starfsfólks skólaskrifstofu er 
jafn mikilvægur hlekkur í umræð-
una og sýn foreldra. Raunar svo 
mikilvægur að við fáum aldrei 
málefnalega umræðu án þátttöku 
þessara aðila. Þetta er fólkið sem 
lifir og hrærist í skólaumhverfinu. 
Þetta er fólkið, sem auk foreld r-
anna, eru mestu sérfræðingarnir í 
málefnum hvers barns. 
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Málin eru alvarleg
Ástandið er misjafnt eftir sveitar-
félögum, skólum og hverju barni. 
Það er því ekki víst að allir geri sér 
grein fyrir hversu slæmri stöðu 
mörg börn eru í, en nokkrir for-  
eld rar eru tilbúnir í málaferli við 
ríkið og sveitarfélög vegna þeirrar 
vanrækslu sem börnin þeirra verða 
fyrir. Aðkoma Öryrkjabanda lags 
Íslands að málaferlunum undir-
strikar vafalaust alvarlega stöðu 
þessara barna, en markmiðið er 
ekki að hnekkja á einstaka skólum 
eða sveitarfélögum, heldur sýna 
fram á kerfisgallann, þannig að 
ekki verði hjá því komist að grípa 
til aðgerða. Þar á meðal verður 
látið reyna á réttmæti stuðnings 
á grundvelli SIS mats, en sam-
kvæmt því fyrirkomulagi er börn-
um mismunað eftir því hvað hrjáir 
þau og er það í andstöðu við  
alþjóðasamninga, lög og stjórn ar-
skrá Íslands.  

Í gegnum árin hafa ýmsir fagaðilar 
stigið fram og bent á það hvernig 
skóli án aðgreiningar sé falleg  
stefn a í orði en að hún sé 
raunveru lega ekki á borði. Í kjöl-
far herferðarinnar #Saganokkar 
hafa iðju þjálfar og félagsráðgjafar 
stigið fram og sagt frá því hvernig 
aðkoma þeirra að skólakerfinu 
myndi styðja við menntun marg-
breytileikans. En það er ekki nóg. 
Það þarf meira til. Við þurfum 
öflug ri umræðu.

”Ef menn eru vissir í sinni sök, 
er það heigulsháttur, en ekki 
ábyrg afstaða að hika við 
að fylgja sannfæringu sinni, 
en leyfa kenningum að vaða 
uppi, sem menn telja í allri 
einlægni hættulegar velferð 
mannkynsins, í þessu lífi eða 
öðru“. (Mill)

Svo ekki þurfi að taka undir orð 
örmagna foreldra sem trúa ekki 
á kerfisbreytingar þá er mikilvægt 
fyrir okkur öll, nú sem aldrei fyrr, 
að standa vörð um hagsmuni 
barna og kennara á sama tíma og 
„kerfið“ svarar til saka fyrir dóm-
stólum. Nýtum reynslu okkar og 
þekkingu. Deilum því hvað er að 
virka og hvað ekki. Tjáum okkur 
um það skólakerfi sem við viljum 
sjá. Hjálpumst að, tökum af skarið 
sem foreldrar og fagaðilar. Grípum 
umræðuna, höldum henni á lofti, 
nýtum fjölmiðlana og krefjumst 
breytinga þannig að öllum geti 
liðið vel í skólanum sínum. 

Umfram allt – sýnum hvað skóla-
kerfið getur raunverulega verið 
öflugt! 
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riðjudaginn 13. september 
síðastliðinn var stór dagur í 
Reyk hólasveit þegar fyrstu 
umsóknir um skólavist nem-

enda voru samþykktar. Nefndar-
menn og gestir gátu varla haldið 
aftur af gleðitárum þegar farið var 
örstutt yfir sögu þeirra barna sem 
stunda nám við skólann og þeirra 
sem bíða eftir að vera samþykktir 
af þeirra sveitarfélögum. 

Í Ásgarði eru börn sem að hafa 
orðið fyrir áföllum og þurfa tíma 
og næði til að byggja sig upp aft ur, 
börn sem búa tímabundið í útlönd-
um, börn sem búa hjá fósturfor-
eldrum þar sem skólar eru ekki 
aðgengilegir, börn sem hafa ekki 
árum saman farið í skólann en setj-
ast nú við skrifborðið með bros 
á vör. Í Ásgarði er hópurinn fjöl-
breyttur og á meðan að einn nem-
andi setur markmið hátt og velur 
sér framhaldsskóla sem hann þarf 

að berjast fyrir er annar að efla 
hæfni sína í daglegum þörfum. 
Fjölbreytileikanum er sannarlega 
fagnað. 

í Ásgarði er námið nemendamiðað 
og heildstætt nám og byggir á 
samþættingu námsgreina. Skóli í 
skýjunum er skólasamfélag sem 
vinnur að því með nemendum sín-
um og fjölskyldum þeirra að þeir 
verði færir um að taka virkan þátt 
í því að bæta heiminn. Nemendur 
Ásgarðs fá tækifæri til að verða 
virkir þátttakendur í lýðræðissam-
félagi með beinni þátttöku í verk-
efnum sem hafa greinilega þýðingu 
og merkingu fyrir þá sjálfa.

Tilkoma skóla í skýjunum er áræðni 
og framsýni sveitarstjórnar manna 
í Reykhólahreppi að þakka og 
samvinna og samstarf við þau 
lagði grunninn að því að Ásgarður 
- skóli í skýjunum hefur nú hafið 

starfsemi sína. Hæfni starfsmanna 
ráðgjafaþjónustu Ásgarðs og skóla 
í skýjunum til að leysa vandamál 
sem margir hefðu talið ómögulegt 
leggur hinn máttarstólpann. Þriðji 
máttarstólpinn er menntamála-
ráðherra sem hafði hugrekki til að 
veita þróunarskólaleyfið. Sá fjórði 
eru foreldrarnir sem treysta okkur 
fyrir því dýrmætasta sem þau eiga. 

Takk 

Kristrún Lind Birgisdóttir er eig andi 
og framkvæmdastjóri ráðgjafa-
þjónustu Ásgarðs og skólastjóri 
skóla í skýjunum. Ráðgjafaþjón-
usta Ásgarðs sinnir sérfræðiaðstoð 
við sveitarfélög, stefnumótun og 
skólaþróun um land allt. Í Ásgarði 
er lögð áhersla á að nýta tæknina 
til að tengja saman kennara, nem-
endur og bæta skólastarf kerfis-
bundið.  

Skóli í skýjunum

Þ

Heildstætt nám sem byggir á áhugasviði 
nemenda og styrkleikum. Allir nem endur 
fá krefjandi verkefni þar sem markið er 
sett hátt. Nemendamiðað nám alfarið 
óháð staðsetningu.

„Ásgarður hefur verið draumur 
minn frá 1998 þegar  
ég var skólastjóri á Flateyri í 
Önundarfirði. Í Ásgarði hittast 
nemendur sem þurfa nám óháð 
stað setningu og leggja saman 
krafta sína og markið er sett 
hátt! Eitt af því sem drífur mig 
áfram er að jafna aðgang 
nemenda að gæða námi – sama 
hvar í heiminum sem þeir búa.“

- Kristrún Lind Birgisdóttir skólastjóri 
og stofnandi

asgardsskoli.is  asgardur@asgardsskoli.is  

899 9063
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